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RESUMO
A presente pesquisa aborda a temática da utilização da História da Matemática como
metodologia para o ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos por meio de atividades
históricas produzidas pela pesquisadora a partir de fontes originais. Buscou-se investigar as
possibilidades de utilização da História da Matemática como um instrumento pedagógico
através da obra Tratado sobre o Triângulo Aritmético, de Blaise Pascal, em um contexto de
formação inicial de professores. Partiu-se dos pressupostos do construtivismo - nos quais o
conhecimento só é possível quando o sujeito tem experiências e reflete sobre as mesmas para elaboração de dois módulos de atividades acerca do Triângulo Aritmético e sua aplicação
às Combinações, a partir da fonte original o Tratado sobre o Triângulo Aritmético. Esta
investigação tem uma abordagem qualitativa e trata-se de um estudo de caso. O estudo
explorou um curso de extensão ministrado pela pesquisadora na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), no qual foram trabalhadas as atividades históricas produzidas. Para
análise da compreensão dos alunos, sobre os conceitos trabalhados nas atividades, foi aplicada
uma avaliação final e utilizados os critérios de compreensão relacional e compreensão
instrumental sugeridos por Skemp (1976). O trabalho com as atividades revelou algumas
fragilidades dos alunos na compreensão de um texto escrito em outro contexto, bem como em
conceitos matemáticos abordados. Por outro lado, os alunos perceberam que estudar a partir
de um material escrito pelo próprio matemático apresentava vantagens quando comparado
com outros livros de História da Matemática, em termos de conceitos e procedimentos. Podese ainda ressaltar a importância de se ter uma fonte histórica traduzida para a língua
vernácula, na qual os alunos podem aprender Matemática e aprender modos de fazer
Matemática. A partir da avaliação das questões finais, bem como durante todo o processo com
as atividades históricas, concluiu-se que os alunos sujeitos da pesquisa chegaram a um nível
de compreensão relacional, apresentando um conhecimento rico em conexões entre os
conceitos matemáticos envolvidos no Triângulo Aritmético.
Palavras-chave: História da Matemática. Atividades históricas. Triângulo Aritmético.
Construtivismo. Blaise Pascal.

ABSTRACT
The present research approaches the use of Mathematics History as a methodology to the
teaching-learning of mathematics concepts through historical activities produced by the
researcher from original sources. It sought to investigate the possibilities of use of the history
of Mathematics as a pedagogic instrument through the Treatise on the Arithmetical Triangle,
piece in the initial formation of professors. It began from presuppositions of constructivism according to which knowledge is only possible when the subject has experiences with and
analyzes them - to the elaboration of two models of activities about the Arithmetical Triangle
and its application to Combinations, coming from the original source Treatise on Arithmetical
Triangle, by Blaise Pascal. The current investigation has a qualitative approach and is a case
study. The study explored an extension course ministered by the researcher at the
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), where the work was done on the
historic activities produced. To analyze the students’ comprehension of the concepts studied
on the activities, a final evaluation was taken, and the relational and instrumental
comprehension criteria, suggested by Skemp (1976), were used. The work with the activities
revealed some fragilities the students had on understanding a written text other contexts, as
well as in mathematics concepts. On the other hand, the students realized that studying
directly from something written by the mathematician himself had advantages when
compared to other Mathematic History books, on terms of concepts and procedures. It can
also be pointed out the importance of having an historical source translated to the vernacular
language, in which the students can learn mathematics and ways to do mathematics. The
conclusion was that students subjected to the research reached a level of relational
comprehension, showing knowledge with a great amount of connections made between
mathematical concepts involved on the Arithmetical Triangle, from the evaluation of the final
questions, and also during the whole process with the historical activities.
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Constructivism. Blaise Pascal.
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RÉSUMÉ
La présente recherche traite la tématique de l'utilisation de l'Histoire de la Mathématique
comme méthodologie pour l'enseignement-aprentissage de conceptes mathématiques au
moyen d'activités historiques produites à partir de sources originales. Nous avons cherché
enquêter les possibilités d'utilisation de l'Histoire de la Mathématique comme intrument
pédagogique atravers l'oeuvre Traité du Triangle Arithmétique dans un contexte de formation
iniciale de professeurs. Nous avons utilisé les considérations du constructivisme - dans
lesquelles le savoir n'est possible que quand le sujet a des expériences et réfléchit sur les
mêmes - pour l'élaboration des deux modules d'activités concernant le Triangle Arithmétique
et son application aux Combinations à partir de la source originale du Traité du Triangle
Arithmétique de Blaise Pascal. La présente recherche a une approche qualitative et il s'agit
d'une étude de cas. Le cas de la présente recherche a consisté en un cours d'extension offert
part la chercheuse dans l'Université Fédérale du Rio Grande do Norte (UFRN), dans lequel
ont été travaillées les activités historiques produites. Pour l'analyse de la compréhension des
élèves, sur les concptes travaillés dans les activités, nous avons réalisé une épreuve finale et
avons utilisé les critères de compréhension relationnelle et de compréhension intrumentale
suggérés par Skemp (1976). Le travail avec les activités a révélé quelques fragilités des élèves
dans la compréhension d'un texte écrit dans un autre contexte, ainsi que dans les conceptes
mathématiques traités. D'un autre côté, les élèves ont remarqué qu'étudier à partir d'un
matériel écrit par le propre mathématicien présente des avantages comparé aux autres livres
d'Histoire de la Mathématique, en termes de conceptes et procédures. Nous pouvons encore
souligner l'importance d'avoir une source historique traduite en langue vernaculaire, dans
laquelle les élèves peuvent apprendre les mathématiques et apprendre de moyens de faire les
mathématiques. Nous concluons que les élèves, sujets de la recherche, sont arrivés à un
niveau de compréhension relationnelle, présentant un savoir riche en conexions entre les
conceptes mathématiques concernés dans le Triangle Arithmétique à partir de l'évaluation des
questions finales, ainsi que pendant tout le processus avec les activités historiques.
Mots-Clés: Histoire de la Mathématique. Activités historiques. Triangle Arithmétique.
Constructivisme. Blaise Pascal.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO
A História da Matemática vem se mostrando um campo vasto de possibilidades
didáticas para o ensino-aprendizagem da Matemática, um ramo de estudo de como as teorias
Matemáticas se desenvolveram ao longo do tempo, mas especialmente uma fonte de materiais
para utilização nas salas de aula. Percebe-se, nesse sentido, um aumento das pesquisas que
revelam o potencial da História da Matemática para a metodologia de ensino, trazendo
propostas efetivas para a sala de aula em diversos níveis de ensino.
Segundo Teixeira, Nobre e Baroni (2011), pode-se dizer que a História da Matemática
no Brasil começou a se estruturar com maior força, principalmente com a realização do
Seminário Nacional de História da Matemática e a criação da Sociedade Brasileira de História
da Matemática (SBHMat), em 1999. A partir de então, vários grupos começaram a emergir e
a História da Matemática foi ganhando espaço em várias vertentes, como pesquisa e como
prática para a sala de aula, em nível nacional e internacional.
Uma importante publicação sobre a história na Educação Matemática é uma
compilação do ICMI1 organizada por Fauvel e Maanem (2002). Nela, encontramos no
primeiro capítulo a seguinte pergunta: “Qual o papel da História da Matemática no currículo
escolar?” Pesquisadores em História da Matemática foram convidados a responder essa
pergunta no contexto de seus países. No caso do Brasil, ressaltam-se os Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) como um marco para a educação básica,
revelando quais as indicações desse documento para a utilização da História da Matemática.
Os PCN destacam que a História da Matemática não deve ser vista como separada do
ensino da Matemática, mas como uma fonte de compreensão de conceitos, e isso pode ser
possibilitado pela conexão com a resolução de problemas e com outras metodologias de
ensino. Ao final do trecho sobre o papel da História da Matemática no currículo brasileiro,
Fauvel e Maanem (2002) revelam um problema que deve inquietar os pesquisadores dessa
área: muitos professores dizem porque será benéfico usar a história no ensino da Matemática,
mas recebem pouca orientação sobre como fazê-lo.
Mendes (2001a) concorda com o fato de que faltam orientações para o professor em
termos informativos, ou seja, materiais que versem sobre o desenvolvimento da Matemática e,
1

International Commission on Mathematical Instruction.
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decorrente disso, propostas metodológicas de utilização das mesmas no ensino da Matemática
escolar. Isso, a nosso ver, pode ser um dos fatores que contribuem para a pouca utilização da
História da Matemática na sala de aula. Segundo o autor, isso acontece porque dificilmente se
encontra uma História da Matemática centrada prioritariamente no aspecto escolar, mas
encontra-se nos materiais uma História da Matemática feita por pesquisadores e historiadores
da Matemática, preocupados com o contexto científico do conhecimento matemático
(MENDES, 2001a).
Observamos também em nossa prática que a ideia que ainda permeia as salas de aula é
de que a Matemática é uma ciência pronta e a História da Matemática será estudada com o
intuito dos alunos compreenderem como os conhecimentos matemáticos se solidificaram.
Dessa forma, a História da Matemática se torna somente um item a mais na sala de aula, se
detendo à apresentação de fatos marcantes ou a biografias de matemáticos famosos (BRASIL,
1998). A maioria dos professores desconhece como a História da Matemática pode ser fonte
de motivação, mas principalmente fonte de conhecimento matemático, que possibilite a
dúvida, a inquietação, a investigação e ainda a produção de textos, de jogos e de atividades
para a sala de aula.
Essa problemática provocou uma investigação para sabermos como elaborar propostas
de ensino que façam com que os futuros professores tenham contato com a História da
Matemática como uma metodologia de ensino. Pensamos ainda: “É possível apresentarmos
uma proposta de ensino baseada na História Matemática que auxilie na compreensão dos
conceitos matemáticos dos alunos do curso de formação inicial de professores?”
Como essa pergunta se apresenta muito ampla e difícil de ser respondida em um
contexto do ensino da Matemática de forma geral, escolhemos uma fonte histórica que
subsidiasse a produção de uma proposta de ensino, através de atividades didáticas.
Escolhemos Tratado sobre o Triângulo Aritmético, de autoria de Blaise Pascal, gerando assim
uma pergunta mais específica: “De que forma o estudo histórico da obra Tratado sobre o
Triângulo Aritmético pode facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos, por
parte dos alunos do curso de formação inicial de professores?”
A tese que defendemos é que o estudo histórico da obra Tratado sobre o Triângulo
Aritmético, através de atividades didáticas, é uma fonte de compreensão relacional dos
conceitos matemáticos envolvidos.
A fim de comprovar essa tese que ora defendemos elaboramos dois módulos de ensino
a partir do Tratado de Pascal, o primeiro sobre o Triângulo Aritmético e o segundo sobre a
aplicação do Triângulo Aritmético às Combinações. Em seguida, trabalhamos com essas
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atividades com os alunos em um curso de extensão na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), proposto por nós. As atividades de ensino, juntamente com as análises a partir
das perspectivas teóricas que assumimos, formam o corpo de nossa tese que está estruturada
em seis capítulos.
O primeiro capítulo, no qual nos encontramos, apresenta inicialmente a problemática
que gerou nossa investigação e a tese que defendemos, traz algumas justificativas sobre a
importância da História da Matemática na formação de professores, bem como a utilização de
atividades históricas no ensino da Matemática. Em seguida, traçaremos os objetivos deste
estudo e o percurso metodológico adotado. Os critérios de análise da compreensão serão
discutidos baseados em Skemp (1976; 1980) e na análise global desses critérios sugeridos por
Silva (2013).
O segundo capítulo traz considerações sobre nossas escolhas teóricas: a teoria
construtivista e a História da Matemática. Com relação ao construtivismo, apresentaremos as
principais ideias de Piaget e a concepção radical proposta por von Glasersfeld. Traremos
ainda um item com implicações dessa teoria para a Educação Matemática. Com relação à
História da Matemática, traremos alguns porquês e comos subjacentes à utilização da História
da Matemática no ensino da Matemática, fechando com a defesa da utilização de fontes
originais no ensino da Matemática através de atividades históricas.
O terceiro capítulo traz a história do Triângulo Aritmético anterior à obra de Pascal.
Observaremos que o Triângulo apareceu em diversos momentos históricos e em diferentes
civilizações nos contextos Binomial, Figurado e Combinatório. Faremos ainda um panorama
da vida de Pascal, fechando com uma apresentação da sua obra, Tratado sobre o Triângulo
Aritmético.
No quarto capítulo, faremos uma apresentação do curso de extensão que foi o espaço
de nossa investigação, dos alunos, sujeitos da nossa pesquisa, das questões iniciais que
lançamos aos mesmos, bem como as atividades que subsidiaram nossa intervenção.
Apresentaremos as seis atividades que compõem o primeiro módulo e as cinco que compõem
o segundo módulo, juntamente com seus objetivos. Em seguida, faremos um relato de como
foram trabalhadas essas atividades, com comentários das respostas e das discussões
apresentadas pelos alunos.
No quinto capítulo, apresentaremos um diagrama esquemático dos conceitos
envolvidos no Triângulo Aritmético, bem como as nossas inferências quanto aos critérios de
compreensão instrumental e relacional propostos por Skemp (1976). Por fim, traremos as
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questões finais apresentadas aos alunos, bem como a análise das respostas dos mesmos, a
partir dos critérios traçados.
No último capítulo, faremos as considerações finais do nosso estudo, retomando os
objetivos traçados e relacionando-os com os resultados encontrados no percurso investigativo.
Traremos, ainda, ideias suscitadas a partir de nosso trabalho que podem ser tomadas como
ponto de partida para outras pesquisas.
1.2 JUSTIFICATIVA
Fossa (2006), ao discorrer sobre a utilização da história no ensino da Matemática,
afirma que a dissociação entre a Matemática e a sua história no contexto pedagógico é
desaconselhável. Em primeiro lugar, porque o conhecimento matemático é de natureza
cumulativa, a Matemática é construída sobre as bases já edificadas, não sendo uma ciência
que apresenta quebra de paradigmas em sua história. Nesse sentido, os alunos poderão ter
acesso ao conhecimento construído por outros e construírem por si mesmos seus próprios
caminhos e formas de pensar matematicamente. Em segundo lugar, porque se deseja que os
alunos e, principalmente, os futuros professores tenham, por meio da História da Matemática,
uma compreensão profunda e crítica das partes da Matemática que estudam. Fossa (2006)
acrescenta aqui a justificativa de que a história é uma atividade que envolve compreensão
relacional2, tal como pensada por Skemp (1976).
A última justificativa apresentada por Fossa (2006) é de que a História da Matemática
pode despertar interesse de estudantes em alguns tópicos, por problemas e conceitos que se
mostraram desafiantes para os matemáticos de outras épocas, podendo, assim, a História da
Matemática ser um fator motivador no estudo dos novos conceitos.
O documento da SBEM (2002) que oferece subsídios para os cursos de Licenciatura
em Matemática enfatiza a importância da presença de disciplinas de História da Matemática
no currículo da Licenciatura, mas ressalta a necessidade da utilização da História da
Matemática nas outras disciplinas do curso. Ainda acrescenta que as disciplinas que
contemplam os conteúdos da educação básica devem ser trabalhadas a partir de seus vários
aspectos, sobretudo os históricos e epistemológicos, criando uma articulação com as demais
disciplinas do curso.

2

Discorreremos sobre os dois tipos de compreensão, instrumental e relacional, na apresentação dos critérios de
análise da nossa pesquisa.
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Em outras palavras, o conjunto de conhecimentos matemáticos, tais como os
conceitos, as definições e os procedimentos devem ser selecionados e abordados
de forma a possibilitar ao professor em formação conhecimento amplo, consistente e
articulado da Matemática, colocando em destaque aspectos de sua construção
histórica, suas aplicações em outras áreas, os principais métodos utilizados por
matemáticos ao longo dos tempos, os desafios atuais dessa área de conhecimento e
as pesquisas Matemáticas em desenvolvimento. (SBEM, 2002, p. 14).

Moreira e Clareto (2010), ao discutirem sobre a importância da História da
Matemática na formação de professores, revelam que há nessa temática duas linhas de
orientação. A primeira delas é a que ressalta a disciplina de História da Matemática como um
espaço de aprendizagem da própria história, bem como espaço de formação de sujeitos
críticos em relação ao próprio conhecimento matemático. A segunda linha é aquela que usa a
História da Matemática como metodologia de ensino, ou seja, que a utiliza pedagogicamente,
através de problemas históricos construídos socialmente e culturalmente. A nosso ver, essa
segunda abordagem pode ser trabalhada não só na disciplina de História da Matemática, mas
nas outras disciplinas Matemáticas do curso, nas quais o elemento histórico entraria como
condutor do processo de ensino-aprendizagem do referido conteúdo.
Fiorentini (2005), ao falar sobre a formação inicial dos alunos da licenciatura, enfatiza
que para ser um bom professor não basta ter domínio acerca dos conceitos e procedimentos
relativos aos conteúdos. É necessário que o professor conheça de que forma esse
conhecimento foi desenvolvido e utilizado ao longo do tempo e qual sua relação com a
realidade, ou seja, deve “conhecer seus fundamentos epistemológicos, sua evolução
histórica”. (FIORENTINI, 2005, p. 110).
Para o mesmo autor, no contexto exposto anteriormente, o professor precisa conhecer
os diversos usos sociais da Matemática, bem como as diferentes formas de representar um
conceito matemático. “Interessa, primordialmente, à formação do professor não um
conhecimento técnico, mas uma abordagem compreensiva no sentido de abarcar seus
múltiplos aspectos”. (FIORENTINI, 2005, p. 110). Acreditamos que a História da Matemática
pode proporcionar essa abertura de horizonte, não só através de como a Matemática se
desenvolveu ao longo do tempo, mas como esse conhecimento foi sendo adquirido em
determinadas épocas.
Estamos querendo aqui traçar uma ponte que sustente nossa proposta, a de
caminharmos na defesa da importância da História da Matemática na formação de
professores, para a ideia de que esses professores precisam antes compreender a História da
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Matemática enquanto alunos. O trabalho de Balestri e Cyrino (2010) nos revelou algumas
questões que levam ao caminho que estamos querendo traçar. Um dos pesquisadores em
História da Matemática entrevistado levantou as seguintes perguntas:
‘Como é que a história pode dar apoio para que eu ajude o aluno [futuro professor] a
aprender as práticas que ele vai ter... ou a formação que está tendo?’ Ou: ‘Como é
que ele se constitui como professor de Matemática? Como é que ele se constitui
como aluno nesse percurso histórico?’ (BALESTRI, CYRINO, 2010).

Podemos continuar a refletir: Como podemos ensinar aos futuros professores uma
prática em que a história seja utilizada na sala de aula? Como trazer a História da Matemática
para sua formação de maneira que ele a utilize futuramente como professor? Essas perguntas
levam-nos à transição da formação do professor para a formação do aluno (enquanto futuro
professor), ao trazer à tona a pergunta de como o professor se constitui aluno.
Acreditamos que fazê-los vivenciar práticas na sala através de atividades
investigativas pode auxiliar nesse processo. Fiorentini (2005) sugere que se utilizem
atividades exploratórias e problematizadoras, das dimensões conceituais, procedimentais,
epistemológicas e históricas dos saberes matemáticos.
Ao discorrer sobre a utilização da História da Matemática, Fossa (2001) nos propõe
um viés a ser utilizado com os textos históricos, tomando-os como base para a construção do
conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. A História da Matemática poderia ser usada como
uma fonte de produção de atividades, sendo essa uma das maneiras mais eficazes de ensinar
Matemática.
[...] adotando essa nova concepção sobre o uso da história da Matemática, o
professor poderá usá-la como fonte de enriquecimento pedagógico e conduzir suas
atividades num caminhar crescente, em que o aluno investigue, discuta, sintetize e
reconstrua as noções Matemáticas anteriormente vistas como definitivas sem que o
aspecto histórico tivesse sido usado para despertar o interesse de quem as aprende
[...] (MENDES, 2001b, p. 32).

Essa alternativa sugerida por Fossa (1995; 2001) é a utilização de atividades
históricas para o ensino de Matemática. As atividades construídas a partir do material
histórico podem conduzir o aluno em um caminhar crescente de compreensão dos conceitos
matemáticos revelados no material, além de trazer uma dinâmica mais proveitosa para a sala
de aula. Nessas atividades, os alunos (futuros professores) têm a oportunidade de
compreender de que forma os matemáticos se relacionaram com os conteúdos e de perceber
que a cada época essa relação muda, mudando, assim, a forma de ensiná-los.
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Nessa mesma linha de pensamento, podemos citar os trabalhos de Mendes (2001a;
2009) e Miguel et al. (2009), em que enfatizam que a investigação histórica pode contribuir
para promover uma aprendizagem reflexiva e com significado, pois a concepção de atividades
históricas subjacentes às atividades propostas por esses autores parte do princípio de que
experiências manipulativas e visuais do aluno contribuem para que o conhecimento se
manifeste a partir da interação sujeito-objeto do conhecimento. Segundo Mendes (2009),
essas atividades propiciam a expressão oral do aluno, pelas discussões com os colegas de sala,
levando a um movimento de ação-reflexão e posterior simbolização dos objetos matemáticos.
De acordo com Mendes (2009), essas atividades, em sua maioria, são geralmente
desenvolvidas na educação básica. Porém, a possibilidade da utilização de atividades
históricas é aberta também a outros níveis de ensino, desde que o nível de complexidade dos
conteúdos abordados nas atividades se adéque ao nível cognitivo dos estudantes aos quais as
mesmas se destinam.
Esses argumentos justificam a importância da utilização da História da Matemática em
um contexto de formação de professores a partir de atividades históricas, levando-os a
compreender a construção dessas atividades e à reflexão dos conteúdos e problemas presentes
nas mesmas.
Acreditamos que trabalhar com atividades construídas a partir de uma fonte original
pode trazer uma valiosa contribuição à formação matemática e histórica desses alunos
(futuros professores). Quanto a isso, Jankhe (2002) se posiciona, afirmando que a leitura de
fontes originais deve se tornar uma parte obrigatória da formação de professores de
Matemática.
Escolhemos como fonte original a tradução da obra Traité du Triangle Aritmetique, de
Blaise Pascal, traduzida para o português sob o título Tratado sobre o Triângulo Aritmético
(PASCAL, 2013). A escolha dessa fonte se justifica por três motivos.
O primeiro motivo é a quantidade de aplicações que Pascal apresenta a partir do
Triângulo Aritmético. O Triângulo aparece no contexto dos números figurados, a partir das
ordens numéricas, a começar pelas unidades, seguidos pelos números naturais, triangulares,
piramidais e adiante (que são exatamente as quatro primeiras fileiras do triângulo). O
Triângulo aparece no contexto combinatório, no qual podemos encontrar o resultado da
combinação de quaisquer dois números dentro do Triângulo Aritmético, além das provas das
proposições acerca das combinações poderem ser demonstrados pelas propriedades do
Triângulo Aritmético. O Triângulo Aritmético aparece ainda na resolução geral de potências
numéricas e como método de fazer as partes entre dois jogadores que fazem várias partidas.
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Vale ressaltar que nessa aplicação do Tratado, são apresentados os resultados de um problema
de jogos de azar, conhecido como problema dos pontos. Esse resultado é fruto da
correspondência entre Pascal e Fermat, que, segundo Viali (2008), é considerado o início da
Teoria da Probabilidade, apesar de Cardano ter apresentado resultados anteriores sobre o
cálculo de probabilidades.
O segundo motivo para nossa escolha se dá pela indicação contida nos PCN, da forma
que as noções de probabilidade e de combinatória devem ser trabalhadas na sala de aula. O
documento afirma que esses conteúdos são relativos ao bloco Tratamento da Informação e o
que se “pretende não é o desenvolvimento de um trabalho baseado na definição de termos ou
de fórmulas envolvendo tais assuntos” (BRASIL, 1998, p. 47), mas que os alunos sejam
estimulados “a fazer perguntas, a estabelecer relações, a construir justificativas e a
desenvolver o espírito de investigação”, o que a nosso ver pode ser propiciado pelo trabalho
com atividades investigativas a partir do Tratado.
O terceiro motivo se dá pela ausência de trabalhos nessa temática no Brasil.
Realizamos, em diferentes momentos3, pesquisas nos bancos de teses e dissertações da Capes,
utilizando as seguintes palavras para busca avançada: Triângulo Aritmético, tratado
Triângulo Aritmético, triângulo de Pascal, traité du triangle aritmétique e Pascal. Em todos
os casos, aparecia a mensagem de que nenhum resultado foi encontrado, com exceção da
palavra Pascal, a partir da qual encontramos cinquenta e dois resultados, porém nenhum deles
diziam respeito ao ensino da Matemática ou à História da Matemática4. Não encontramos
nenhuma tese ou dissertação que tivesse no título ou como palavras-chave algo sobre o
Triângulo Aritmético, bem como não encontramos trabalhos que discutissem a importância da
utilização de atividades históricas a partir do Tratado sobre o Triângulo Aritmético.
A quantidade de aplicações que o Tratado sobre o Triângulo Aritmético traz, as
indicações dos PCN de como esses conteúdos devem ser trabalhados na sala de aula e a
ausência de trabalhos nessa temática endossam a nossa tese de que trabalhar com o Tratado
de Pascal, através de atividades históricas, promova a compreensão dos alunos, visto que eles
terão acesso ao processo histórico utilizado para construção do mesmo, bem como
oportunidades de problematizar e criar a partir dos lemas, consequências e aplicações
presentes na obra. Nesse caso, a História da Matemática é utilizada não como fonte de

3

A última busca realizada foi em 23 setembro de 2014, às 14h30.
Os trabalhos estavam divididos nas áreas de: Teologia (11), Filosofia (8), Letras (5), Cirugia(3) e História (3).
Ressaltamos que um dos trabalhos trazia a linguagem Pascal, revelando um ambiente de aprendizagem para o
ensino da Matemática.
4
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motivação, de maneira ilustrativa, mas como mediadora entre o aluno e o conhecimento, o
que Fossa (2001) chama de uso ponderativo.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Geral
Investigar as possibilidades da utilização da História da Matemática como um
instrumento pedagógico através da obra Tratado sobre o Triângulo Aritmético em um
contexto de formação inicial de professores.
1.3.2 Específicos
 Realizar um estudo da obra Tratado sobre o Triângulo Aritmético, a partir dos
conceitos matemáticos e do seu contexto histórico;
 Elaborar um conjunto de atividades baseadas na obra, para aplicação no curso de
extensão;
 Analisar a compreensão dos alunos quanto aos conceitos envolvidos e identificar os
possíveis obstáculos cognitivos no trabalho com as atividades;
 Provocar nos alunos uma reflexão acerca das atividades e do método baseado na
História da Matemática para compreensão dos conceitos matemáticos.
1.4 METODOLOGIA
A primeira etapa de nossa pesquisa foi o estudo histórico da obra de Pascal (1623 –
1662), Tratado sobre o Triângulo Aritmético, bem como a história do Triângulo Aritmético
anterior à obra de Pascal. Em seguida, planejamos um curso de extensão com carga horária de
30h, no qual pudéssemos trabalhar o Tratado a partir de atividades históricas. Nove alunos se
inscreveram o curso, porém quatro deles desistiram, por motivos diversos. Iniciamos o
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trabalho aplicando algumas questões iniciais sobre a vida escolar deles, bem como uma
sondagem para saber os conhecimentos prévios dos alunos acerca da nossa temática.
Após essa sondagem, elaboramos os dois blocos de atividades que compõem o módulo
de ensino, um sobre o Triângulo Aritmético e outro sobre sua aplicação às combinações.
Essas atividades foram realizadas pelos alunos em grupos, a partir de uma dinâmica
investigativa. Os registros das atividades e a gravação de todos os momentos de trocas, entre
nós e os alunos, foram os materiais que nos subsidiaram nas análises do nosso trabalho.
Por fim, pedimos aos cinco alunos que concluíram o curso que respondessem uma
avaliação final, com o intuito de verificarmos o nível de compreensão com relação à temática
abordada nas atividades. Pela especificidade dos critérios de análise escolhidos, discutiremos
sobre eles no próximo item.
Para alcançarmos o objetivo proposto em nossa pesquisa, escolhemos uma abordagem
qualitativa, visto que o que nos interessa são os dados descritivos, de como ocorrem as
aprendizagens dos alunos. Segundo Bogdan e Bliken (1994), nesse tipo de pesquisa os dados
recolhidos são imagens, palavras, impressões e não números. Segundo os autores, os
investigadores qualitativos não reduzem suas narrativas a símbolos numéricos, “tentam
analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que
estes foram registados ou transcritos”. (BOGDAN; BLIKEN, 1994, p. 48).
Acreditamos que essa abordagem é a que melhor explica a natureza dos dados da
nossa proposta de intervenção, pois o que nos interessa é o processo de compreensão dos
alunos e não puramente o resultado final. Analisamos a compreensão dos alunos a partir da
avaliação final, porém o que nos dá condições de elaborar os critérios de avaliação é o
processo que ocorreu com os alunos durante toda a investigação. Os níveis de compreensão
dos alunos só se justificam pelo trabalho realizado na sua totalidade.
Levando em consideração o ambiente de pesquisa, a abordagem teórica, a coleta e a
análise dos nossos dados, acreditamos que o melhor delineamento para nossa investigação
será o estudo de caso. Queremos analisar um grupo de alunos com relação à sua compreensão
do Triângulo Aritmético a partir das atividades históricas produzidas por nós, o que vai de
acordo com o que Gil (2010, p. 37) afirma ser um estudo de caso, que segundo ele “consiste
no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos”.
Segundo Ponte (2006, p. 7),
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um estudo de caso pode ter propósitos muito variados [...], pode utilizar uma grande
variedade de instrumentos e estratégias, assumindo formatos específicos e
envolvendo técnicas de recolha e análise de dados muito diversas.

Ventura (2007) evidencia algumas vantagens do estudo de caso: abrir espaço para
novas descobertas, já que o seu planejamento é flexível; observar as diferentes dimensões de
um problema; e permitir uma análise profunda dos processos e relações entre o problema e os
procedimentos utilizados. Essas vantagens corroboram com nossa escolha, visto que podemos
analisar em profundidade como os alunos adquirem os conceitos relativos ao nosso objeto de
estudo a partir da História da Matemática e como as atividades auxiliam nessa aprendizagem.
Nesse sentido foi necessário estar junto com eles no momento em que discutiam,
revelavam suas dúvidas e realizavam as atividades. Ponte (2006) ainda conclui que o
propósito dos estudos de caso é a compreensão. Para isso, realizamos algumas etapas, que
envolveu estudos, intervenção metodológica e avaliação. Que serão detalhados nos demais
capítulos do presente trabalho.
1.4.1 Critérios para análise da compreensão
Escolhemos, para análise da compreensão dos alunos, os critérios de compreensão
relacional e compreensão instrumental5, sugeridos por Skemp (1976). Porém, precisamos
antes nos situarmos na teoria defendida por Skemp, para que possamos esclarecer o que o
autor chama de níveis de compreensão instrumental e relacional.
Ao falarmos de compreensão, cabe-nos iniciar com uma pergunta suscitada pelo
próprio Skemp (1980, p. 18, tradução nossa), em sua obra Psicologia del aprendizagem de las
Matemáticas: “O que é compreensão? E por quais meios podemos chegar a provocá-la?”
Porém, antes de chegarmos a uma definição de compreensão, é necessário entendermos duas
ideias principais, a de conceito e a de esquema. Ainda é necessário retornamos um pouco até
chegar à definição de conceito. Nessa direção, precisamos compreender o que Skemp entende
por abstrair e classificar.6
O autor revela que não é fácil definir o que seja um conceito e traz para isso alguns
exemplos para que tenhamos a ideia de como se adquire um determinado conceito. Vejamos
exemplo do conceito de equação, sugerido por nós. Para que o aluno chegue até esse conceito,
é necessário que ele veja diversos exemplos de uma equação, seja com uma incógnita, duas,
5

Em inglês, Relational Understanding and Instrumental Understanding.
Vamos ver que a própria teoria de Skemp (1980) reforça essa ideia de que para entender um conceito qualquer
precisamos conhecer os conceitos anteriores a ele, chamados de conceitos contributórios.
6
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ou mais, seja a equação de diversos graus e escrita de maneiras diferentes. À medida que ele
vê diferentes equações e as percebe como sendo semelhantes, ele está abstraindo esse
conceito, ao passo que quando ele consegue reunir diversos tipos de equações em um grupo,
diz-se que ele está classificando.
Abstrair, segundo Skemp (1980), é perceber as semelhanças nas experiências,
classificar é reunir experiências sobre a base dessas semelhanças. A abstração, portanto, é o
que permite classificar se um novo elemento faz parte ou não de uma determinada classe. No
intuito de diferenciar abstrair como uma ação e abstração como um produto final, Skemp
(1980) denomina abstração de conceito. O conceito, como sendo uma abstração, requer para
sua formação um certo número de experiências que tenham algo em comum, e, uma vez
adquirido esse conceito, pode-se falar sobre o mesmo, dar exemplos dele e relacioná-lo com
outros conceitos.
Skemp (1980) ressalta, nesse olhar sobre a construção de conceitos, que a História da
Matemática é bastante útil,
pois na aprendizagem da Matemática, mesmo que tenhamos de criar todos os
conceitos novamente em nossas próprias mentes, só somos aptos para fazê-los
mediante o emprego dos conceitos construídos por matemáticos anteriores.
(SKEMP, 1980, p. 39).

Isso nos auxilia a compreender que conceitos adquiridos por outras gerações na
história da humanidade se unem para ajudar aos novos indivíduos a formar seu próprio
sistema conceitual.
Porém, mesmo os seres humanos possuindo a linguagem, entende-se que não é
possível repassar esses conceitos a outrem. Só é possível a construção efetiva de um sistema
conceitual se o indivíduo o faz por si mesmo e não por transmissão através da linguagem. Por
mais que se advogue a impossibilidade de separar o conceito do seu nome, Skemp (1980) traz
exemplos de como é difícil para crianças e às vezes para adultos de separar o nome do seu
significado. Ele mesmo afirma que o conceito é a ideia e o nome é um som.
Continuando na questão da aquisição de novos conceitos, Skemp (1980) coloca que,
antes que seja adquirido um conceito, é necessário que os conceitos contributórios a ele sejam
conhecidos. Visto que os conceitos contributórios também são outros conceitos, precisamos
conhecer quais contribuem também para eles, sendo essa uma rede de conceitos interligados.
Precisamos nos atentar que para Skemp (1980) um conceito de ordem mais elevada não deve
ser iniciado pela definição e sim pela apresentação de exemplos daquele novo conceito.
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Tomemos novamente um exemplo para ilustrar o que Skemp (1980) fala sobre os
conceitos contributórios. Suponhamos que se queira apresentar aos alunos o conceito de
álgebra. Nesse caso, uma definição desse conceito não ajudaria muito. É necessário antes
apresentar alguns exemplos. Então diríamos que as equações, as funções, as estruturas
algébricas fazem parte da álgebra. Porém, os termos equações, funções são também conceitos,
que, por sua vez, para serem aprendidos, necessitam de outros conceitos, tais como
incógnitas, variáveis, sistemas numéricos, gráficos.
Chegamos agora à outra noção importante na teoria de Skemp, à noção de esquema.
Um esquema é, na verdade, uma estrutura mental na qual residem os conceitos adquiridos por
nós, ao abstrairmos nossas experiências. O esquema tem duas funções principais: integrar os
conhecimentos existentes e ser um instrumento mental para a aquisição de novos
conhecimentos.
O esquema tem como primeira função a capacidade de relacionar os nossos
conhecimentos, quando é necessário resolver um problema, por exemplo. Pode-se dizer que
quanto maior o número de ligações entre os conhecimentos em um esquema mais rico ele é,
ou seja, é mais capaz de se relacionar com outros esquemas, a fim de responder às situações
que surgem.
A outra função do esquema é preparar a mente para uma aprendizagem posterior, pois
cada dado novo que aprendemos depende de alguma forma de uma aprendizagem anterior.
Algo novo a ser aprendido pode ser feito de duas formas: pela criação de relações entre os
conceitos que o aprendiz já possui – esse tipo de aprendizagem é chamado de esquemática –
ou pela memorização. Experiências mostram que a aprendizagem esquemática é muito mais
eficaz, em termos de quantidade de conhecimentos e de duração dos mesmos, do que a
aprendizagem

através

da

memorização.

Skemp

(1980)

conclui

que

aprender

esquematicamente faz com que o indivíduo não só aprenda mais, mas também prepara-o para
aprendizagens futuras.
Para que se pense nas vantagens dos esquemas é importante pensá-lo como um
instrumento que organiza a experiência do indivíduo, que não só assimila os novos dados,
mas também se acomoda a eles, isto é, os esquemas também se ajustam às novas
aprendizagens. Sobre o conceito de esquema e os processos de assimilação e acomodação,
trataremos no próximo capítulo, quando traremos as ideias de Piaget sobre esses termos.
Agora que construímos a ideia do que seja um conceito e um esquema, podemos
chegar ao que seja compreensão na teoria de Skemp (1980). Segundo o autor, compreender
algo significa assimilá-lo dentro de um esquema adequado. Um esquema adequado é aquele
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em que a aprendizagem se deu através de relações com outros conhecimentos, e que a
aprendizagem será de longo prazo e não somente para responder um problema imediato. O
inverso, isto é, assimilar um conceito em um esquema inadequado, dificulta aprendizagens
futuras ou ainda pode fazer com que não haja aprendizagem.
O papel do professor é, então, procurar assegurar que os alunos aprendam
esquematicamente, criem relações entre os conceitos e os utilizem para resolver problemas de
diversas naturezas, e não só memorizem regras e manipulem com símbolos. Isso vai de
acordo com o que Skemp (1976) chama de compreensão relacional. Nesse tipo de
compreensão, sabemos o que fazer e o porquê. Com o nosso conhecimento, conseguimos
responder a uma situação, bem como explicar como isso é feito. É possível ainda utilizar o
mesmo raciocínio e estender a outras situações. A compreensão instrumental seria uma
aprendizagem “mecânica” ou, na linguagem de Skemp (1976), “regras sem razões”, sabe-se o
que fazer, tem-se habilidade para resolver um determinado tipo de problema, porém não há
significado.
Como já discutimos em nossa pesquisa de mestrado (DIAS, 2009), apesar de Skemp
perceber esses dois significados na palavra compreensão, essa diferença não é qualitativa, mas
quantitativa, como nos mostra Fossa (2001). A quantidade se revela a partir das ligações entre
os conhecimentos, se um conceito é introduzido dentro de um esquema pobre, no sentido de
haver poucas ligações internas entre outros conceitos e externas entre outros esquemas, diz-se
que houve uma compreensão instrumental. Fossa (2001) ressalta que, nesse caso, não se pode
dizer que o dado foi assimilado em um esquema inadequado, pois houve uma compreensão,
porém, ela ainda é do tipo instrumental, em que o sujeito não é capaz de fazer relações entre
esse novo conhecimento e o anterior. Porém, se o novo conceito foi assimilado dentro de um
esquema rico, com muitas ligações internas e externas, dizemos que houve uma compreensão
relacional.
Os dois tipos de compreensão não são duas classes distintas, “mas dois estágios de um
mesmo processo de conhecimento” (FOSSA, 2001, p. 83), à medida que se aprende vai-se
caminhando de uma compreensão instrumental para uma compreensão relacional.
Ao ser perguntado sobre qual o melhor tipo de compreensão, Skemp (1976) é enfático
ao escolher a compreensão relacional, mas antes de justificar porque a compreensão relacional
é a que deve ser incentivada pelos professores, o autor apresenta algumas vantagens de se
aprender instrumentalmente. Primeiramente, porque a Matemática instrumental é mais fácil
de entender, não sendo necessárias muitas explicações, de como surgiu ou porquê
determinado conhecimento é assim. Em segundo lugar, as recompensas por esse tipo de
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aprendizagem são imediatas e visíveis, os alunos adquirem respostas corretas com mais
facilidade e se sentem, assim, mais confiantes. Por fim, como menos conhecimento é
envolvido, a pessoa pode adquirir frequentemente a resposta certa mais depressa por
pensamento instrumental, pois para alguns casos a Matemática instrumental é suficiente para
resolver um problema.
Mesmo apresentando as vantagens da compreensão instrumental, Skemp (1976)
reforça que as vantagens da compreensão relacional são mais duradouras e podem ajudar em
aprendizagens futuras por quatro motivos. Primeiramente, porque esse tipo de compreensão
torna os esquemas mais adaptáveis às tarefas novas, não sendo necessário aprender uma série
de regras distintas para cada tarefa a ser realizada, mas sim por um processo de abstração e
generalização que adapta o método a problemas novos. Em segundo lugar, quando se
compreende relacionalmente, é mais fácil de lembrar o que se aprende, pelo fato de pensar
que as ideias são conectadas, e não apenas adquiridas por memorização, fato este já citado
anteriormente quando Skemp (1980) fala da aprendizagem esquemática.
Em terceiro lugar, o conhecimento relacional pode ser efetivo como uma meta em si
mesma, pois o aluno tem como motivação sua própria aprendizagem. Isso foi observado por
Skemp (1976) através de experimentos empíricos. A necessidade de recompensas é reduzida
quando o aluno aprende relacionalmente, pois ele mesmo observa o seu crescimento em
termos de compreensão e isso já reduz o lado motivacional do trabalho do professor. Skemp
(1976) afirma que isso está vinculado com a quarta vantagem de compreender
relacionalmente: esquemas relacionais são orgânicos em qualidade, isto é, funcionam como
agentes para o seu próprio crescimento. A defesa é de se as pessoas obtêm satisfação de
compreender relacionalmente, elas podem querer também “procurar ativamente novos
materiais e explorar novas áreas, muito parecido com uma árvore estendendo suas raízes ou
um animal explorando novos territórios em busca de alimento” (SKEMP, 1976, p. 10). Isto é,
ao obterem satisfação, as pessoas vão querer sempre aprender mais, o que leva ao crescimento
e enriquecimento dos esquemas do indivíduo.
Além dos critérios propostos por Skemp (1976), traremos uma perspectiva apontada
por Silva (2013) em sua tese de doutorado. A autora analisou doze produções, entre teses de
doutorado e dissertações de mestrado, dentro da área de Educação Matemática, em dois
programas da UFRN que utilizaram os critérios de compreensão instrumental e relacional.
Silva (2013) observou que todos os autores, ao avaliarem o nível de compreensão alcançado
pelos sujeitos das suas respectivas pesquisas, “realizaram uma análise pontual, ou seja, se
limitaram a analisar questão por questão do módulo de ensino sem levar em consideração a
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conexão existente entre elas”. Essa análise pontual foi feita por nós em nossa pesquisa de
mestrado (DIAS, 2009), um dos trabalhos analisados pela autora. Porém, agora possuímos
uma outra compreensão acerca da teoria de Skemp (1976; 1980), o que nos dá condições de
concordar com Silva (2013), quando afirma que a análise global é mais coerente do que a
pontual.
Nesse sentido, Silva (2013) defende que para investigar a compreensão de conceitos é
necessária uma análise do conjunto de conceitos envolvidos, pois os esquemas inerentes à
compreensão relacional apresentam uma rede de ideias conectadas, sendo esta uma
perspectiva global. Segundo a autora, a análise pontual não é a mais adequada para inferir os
níveis de compreensão, visto que considera a compreensão de conceitos de modo isolado.
Ao analisarmos, em outro capítulo deste trabalho, a compreensão dos alunos com
relação às atividades propostas por nós na intervenção, voltaremos a essas categorias. As
respostas apresentadas pelos alunos em uma avaliação final serão categorizadas a partir da
teoria de Skemp (1976) e os critérios de análise a nível instrumental e relacional serão
apresentados por nós, a partir de uma perspectiva global conforme sugerido por Silva (2013).
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2 CONSTRUTIVISMO E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: ESCOLHAS TEÓRICAS
Nosso trabalho investigativo está fundamentado na teoria construtivista e na utilização
da História da Matemática, bem como nas suas aplicações no processo de ensinoaprendizagem da Matemática. Considerando esse aspecto, faremos, neste capítulo, uma
explanação das principais ideias do construtivismo, em três momentos: no primeiro deles,
traremos o pensamento de Jean Piaget; em seguida, faremos a exposição de uma pequena
síntese do Construtivismo Radical a partir das ideias de Ernst von Glasersfeld e, no terceiro
momento, ressaltaremos alguns caminhos trazidos pelo construtivismo para a sala de aula.
Com relação à História da Matemática, apresentaremos algumas justificativas para a
sua utilização no ensino-aprendizagem da Matemática a partir de teóricos que discutem esse
tema. Por fim, abordaremos a temática da utilização de fontes originais advindas da História
da Matemática e a produção de atividades didáticas.
2.1 CONCEPÇÃO CONSTRUTIVISTA DE APRENDIZAGEM
Piaget investigou o desenvolvimento cognitivo explicando-o biologicamente, por isso
seu trabalho é conhecido como epistemologia genética. Nas palavras de Flavell (1986), Piaget
se considera um epistemologista, interessado pela relação entre o sujeito e o objeto do
conhecimento, e, mais especificamente, como um epistemologista genético, interessado pelas
mudanças históricas e evolutivas da relação sujeito-objeto.
Segundo sua teoria, o funcionamento intelectual é uma forma especial de atividade
biológica e, como tal, possui importantes atributos em comum com as atividades nas quais
tem origem (FLAVELL, 1986). Para Piaget, a mente possui características biológicas, assim
como os outros órgãos. Nesse sentido, suas propriedades fundamentais e invariantes são as
mesmas encontradas na atividade biológica, havendo duas invariantes principais: a
organização e a adaptação.
Flavell (1986) observa que o ato de aprender, na visão piagetiana, assim como a
digestão, é organizado, ou seja, toda ação inteligente pressupõe uma estrutura, um tipo de
organização nessa mesma estrutura. A organização é uma das invariantes, que consiste no
aspecto interno, é uma coerência interna necessária à ligação de novos conhecimentos, “é o
acordo do pensamento consigo mesmo” (PIAGET, 1952 citado por FLAVELL, 1986, p. 47).
A outra invariante funcional é a adaptação, que se dá através da interação organismoambiente (quando essa interação tem como efeito a modificação do organismo). A adaptação
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é composta por duas propriedades conceitualmente distintas, porém indissociáveis: a
assimilação e a acomodação. Ao conhecermos um dado novo, o mesmo se reestrutura para
que seja cognoscível para nós. Assim, a assimilação é uma forma de interpretação de algo da
realidade experiencial como algo já conhecido por nós, ou seja, “a assimilação cognitiva
acontece quando um organismo cognitivo ajusta uma experiência numa estrutura conceitual
que já possui” (VON GLASERSFELD, 1996, p. 115).
Por outro lado, na acomodação, a mente se modifica para receber algo novo. Como na
ingestão do alimento, o organismo se modifica para recebê-lo. Dessa forma, conhecer implica
assimilar algo à estrutura já existente e acomodar a estrutura para receber o item assimilado.
A assimilação não pode ser pura porque ao incorporar elementos novos aos seus
esquemas anteriores, a inteligência os modifica constantemente para ajustá-los aos
novos elementos. Inversamente, as coisas jamais são conhecidas em si mesmas, pois
o trabalho de acomodação só é possível como função do processo inverso de
assimilação. (PIAGET citado por FLAVELL, 1986, p. 49).

A assimilação e a acomodação são indissociáveis porque “toda assimilação de um
objeto ao organismo envolve simultaneamente uma acomodação do organismo ao objeto”
(FLAVELL, 1986, p. 45).
O processo cognitivo apresentado por Piaget é progressivo, uma vez que, quando um
dado é assimilado às estruturas mentais, elas se acomodam para recebê-lo, modificando de
alguma forma a estrutura e essa modificação torna possível outras acomodações futuras. Isso
explica o fato de que nem tudo pode ser cognoscível em qualquer momento, pois o indivíduo
só é capaz de assimilar aquilo que as acomodações passadas deram suporte para assimilar. Em
outras palavras, o organismo está em constante mudança, devido às assimilações e às
acomodações realizadas, que são as duas faces da adaptação, e cada adaptação prepara o
caminho para a adaptação posterior.
Disso podemos tirar uma ideia chave do construtivismo de Piaget: a aprendizagem
resulta de um processo de construção do indivíduo a partir de suas representações internas
(abstrações). Como afirma von Glasersfeld (1989a, p. 1), “o conhecimento não é
passivamente recebido, mas ativamente construído pelo sujeito cognoscente”. O sujeito só é
capaz de aprender aquilo que suas estruturas internas lhe dão suporte no dado momento, isto
é, a assimilação de novos conhecimentos se dará à medida que as estruturas mentais estejam
prontas para a ligação de novos conhecimentos. Isso se dá em processo, um conhecimento
antigo nos prepara para receber o novo, que, feitas as relações, torna-se inteligível para nós.
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Ao falar de aquisição do conhecimento, Piaget revela a importância das estruturas
cognitivas que servem de base à organização e à adaptação. Essas estruturas, as quais
denomina de esquemas, podem ser definidas nas palavras de Flavell (1986, p. 52) como “uma
classe de sequências de ações semelhantes [...], nos quais os elementos comportamentais que
as constituem estão estreitamente inter-relacionados”. Mas devemos atentar para o fato de que
os esquemas não só se constituem de sequências de ações – esquemas sensório-motores –,
mas também de estruturas conceituais. O esquema é, portanto, uma estrutura cognitiva, não
rígida, mas flexível, em que os objetos e ações são assimilados no momento em que estamos
aprendendo. Eles são criados e modificados durante o funcionamento intelectual, são produtos
de uma atividade contínua da mente.
Piaget, tendo em vista as fontes a partir das quais o conhecimento tem origem,
destacou três diferentes tipos: o conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o
conhecimento social.
O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos no mundo em que vivemos, tais
como suas propriedades, cores e tamanhos. Essas propriedades podem ser conhecidas através
da abstração empírica. Na abstração empírica, o sujeito centra-se em uma propriedade do
objeto e ignora as outras (KAMII, 1995).
O conhecimento lógico matemático, no entanto, consiste em relações criadas pelo
sujeito na sua mente. Ao comparar dois objetos, por exemplo, por suas similaridades ou
diferenças, estamos utilizando a abstração reflexiva (de onde deriva o conhecimento lógicomatemático), pois as semelhanças ou diferenças não estão nos objetos, mas na mente daquele
que pensa. O exemplo utilizado por Kamii (1995) para ilustrar esse tipo de abstração é o das
fichas. Segundo ela, se pegarmos duas fichas, uma azul e outra vermelha, podemos comparálas como tendo cores diferentes, ou ainda dizer que elas têm o mesmo tamanho, porém a
diferença entre as cores ou a semelhança nos tamanhos não está em cada uma das fichas, mas
na relação que o indivíduo cria em sua mente. Essa relação é possível a partir da abstração
reflexiva e o conhecimento daí resultante é o conhecimento lógico-matemático.
O conhecimento social é o terceiro tipo de conhecimento definido por Piaget. Ele tem
origem nas convenções construídas pela sociedade, tais como a língua falada e as datas
comemorativas. Por exemplo, o fato de apertar as mãos para saudar uma pessoa é uma
convenção social que pode valer na nossa cultura e não ter significado em outra. Porém, tanto
o conhecimento social quanto o conhecimento físico só são possíveis por uma estrutura
lógico-matemática (construída pela abstração reflexiva), porque nenhum fato da realidade
externa pode ser inteligível sem a relação que o sujeito faz com o conhecimento construído de
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forma organizada (KAMII, 2011). Nesse sentido, Kamii (2011, p. 20) acrescenta que “o termo
abstração construtiva poderia ser mais fácil de entender do que abstração reflexiva, para
indicar que é uma construção feita pela mente, em vez de representar apenas o enfoque sobre
algo já existente nos objetos”.
Podemos destacar dentre os tipos de conhecimentos elencados, o conhecimento
lógico-matemático e o social como importantes no nosso trabalho de investigação. Os objetos
com os quais trabalhamos durante as atividades, são os números que formam o Triângulo
Aritmético e as relações entre eles. Sabemos, portanto, que eles não consistem em objetos do
mundo físico, que podem ser abstraídos empiricamente, mas em relações formadas a partir da
mente do sujeito. Já o conhecimento social pode ser ressaltado pela História da Matemática,
que nos permite compreender a Matemática como construção social (DIAS, 2009), uma vez
que a própria compreensão do Triângulo Aritmético em diferentes culturas e momentos nos
leva a concordar com essa percepção.
Os escritos de Piaget apresentam importantes contribuições educacionais, por nos ter
deixado uma concepção de aprendizagem. Sua teoria tem importante papel por mostrar como
os sujeitos elaboram seu conhecer, que deve ser o foco da educação escolar, pois, para o
construtivismo de Piaget, o conhecimento nunca é adquirido passivamente,
porque novidade não pode ser tratada, exceto através da assimilação de uma
estrutura cognitiva que o sujeito da experiência já tem. Na verdade, o sujeito não
percebe uma experiência como nova até que gera uma perturbação em relação a
algum resultado esperado. Só nesse ponto a experiência pode levar a uma
acomodação e, assim, a uma nova estrutura conceitual que restabelece um equilíbrio
relativo. Nesse contexto, é necessário enfatizar que a fonte mais frequente de
perturbações para o desenvolvimento cognitivo do sujeito é a interação com outros.
(VON GLASERSFELD, 1989b, p. 11, tradução nossa).

Ao considerarmos a assimilação e a acomodação, que estão implicados no processo de
criação de novas estruturas a partir dos desequilíbrios cognitvos, à medida que temos acesso a
novos dados, cabe aqui ressaltar a ideia proposta por von Glasesrfeld (1989b) de que o
conhecimento se dá também a medida que interagimos uns com os outros. Nesse sentido, ele
ressalta que para que a definição piagetiana de conhecimento seja possível a experiência de
um ser humando sempre inclui a interação social com outros sujeitos cognoscentes.
Acreditamos que, hoje, ao falarmos da teoria construtivista no âmbito da Educação
Matemática, é importante fazermos referência às ideias de Ernst von Glasersfeld. Nesse
sentido, nos itens seguintes, continuaremos a discussão acerca da teoria construtivista do
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desenvolvimento cognitivo, apresentando uma síntese sobre o construtivismo radical e suas
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática.
2.2 O CONSTRUTIVISMO RADICAL
O construtivismo, de acordo com von Glasersfeld (1994), é uma teoria do
conhecimento que afirma que o sujeito só pode conhecer aquilo a que sua experiência teve
acesso, ou seja, aquilo que ele mesmo construiu a partir de sua experiência. Sua posição
construtivista é radical porque rompe com a tradição filosófica ocidental, para a qual o
conhecimento deve ser uma cópia da realidade que existe independente do sujeito.
Segundo von Glasersfeld (1994, 1996), a tradição filosófica, em especial o realismo
metafísico, sempre esteve de acordo quanto ao conceito de verdade, que vincula ao de
validade objetiva. Isso quer dizer que o que aprendemos só seria considerado verdadeiro se
correspondesse a uma cópia fiel da realidade objetiva. Mas o construtivismo é uma teoria do
conhecimento que se contrapõe a epistemologia tradicional e, portanto, muda o conceito de
conhecimento. Assim,
para os construtivistas, a palavra conhecimento refere-se a um bem que é
radicalmente diferente da representação objetiva de um mundo independente do
observador que a corrente principal da tradição filosófica tem buscado. Ao contrário,
o conhecimento se refere a estruturas conceituais que, dada a variedade de
experiência atual dentro de sua tradição de pensamento e linguagem, agentes
epistêmicos consideram viáveis. (VON GLASERSFELD, 2005, p. 28, tradução
nossa).

Segundo von Glasersfeld (2005), existe uma ilusão quando se fala da representação de
uma realidade que existe fora de nossa interface pessoal. Por isso, o construtivismo dá lugar a
um novo modo de relacionar o conhecimento com a realidade, que não implica uma cópia,
mas um encaixe, uma adaptação da realidade (experienciada pelo sujeito) e o conhecimento.
Dessa forma, o construtivismo muda o conceito de conhecimento porque muda a relação entre
o conhecimento e a realidade e entre o conhecimento e a verdade. O conhecimento deixa de
ser entendido como verdadeiro porque representa a imagem de uma realidade que existe
objetivamente, ou independente do conhecedor, e diz respeito a “[...] modos de condutas e
pensamentos que encaixam [...]” (VON GLASERSFELD, 1994, p. 44, grifo do autor).
Como vimos, diferentemente da epistemologia tradicional, o conhecimento, na teoria
construtivista, tem uma função adaptativa. Para o construtivismo radical, a função da
cognição é, portanto, de organizadora da nossa realidade experiencial. A cada nova
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experiência, ou ela se encaixa nas estruturas já existentes no sujeito (assimilação), ou quando
ela não se encaixa (isto é, gera uma perturbação) modificam-se as estruturas para recebê-la
(acomodação). Geralmente, nesse contexto, fala-se de interação sujeito-objeto. Entretanto,
von Glasersfeld (1998, p. 21) nos alerta para que não pensemos que é possível interagir com
objetos como eles realmente são, uma vez que o que temos é um sujeito cognitivo “[...]
lidando com estruturas perceptivas e conceituais anteriormente construídas”.
Trazido da biologia, a adaptação tornou-se um conceito fundamental para o
construtivismo. No contexto evolutivo, o termo adaptação é utilizado para caracterizar a
capacidade de um organismo ou espécie de sobreviver em um dado ambiente. A natureza não
seleciona o mais apto como normalmente se diz, mas deixa viver aqueles que possuem as
características necessárias para lidar com o meio em que vivem. Von Glasersfeld (2005)
afirma que essa interpretação e seu vocabulário são essenciais para uma compreensão
adequada da teoria piagetiana da cognição. O conhecimento, a partir dessa interpretação, é
uma rede de estruturas conceituais que estão adaptadas (são viáveis) ao mundo da experiência
do sujeito. Os termos adaptação e viabilidade caminham para o estabelecimento do equilíbrio
interno, como sendo um estado no qual as estruturas conceituais estão de acordo consigo e
com as novas experiências do sujeito.
Nesse sentido, o conhecimento é viável por coordenar o mundo experiencial do
sujeito. O conhecimento, no construtivismo radical, tem uma função instrumental porque
serve para que o sujeito explique e controle suas experiências, tanto no nível sensório-motor
quanto no nível conceitual.
Faz-se necessário destacar que as raízes do construtivismo, de acordo com von
Glasersfeld (1994, 1995, 1996), remontam à Grécia Antiga. Notadamente, numera quatro
fontes como as responsáveis pela fundamentação do seu modelo teórico – o construtivismo
radical –, que são: a obra dos céticos, de Vico e de Kant, bem como a teoria construtivista do
desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Considera, porém, que as ideias construtivistas
tiveram como precursor o filósofo italiano Giambattista Vico, que, em 1710, compreendia que
os sujeitos, enquanto agentes do pensamento, não podem conhecer nada além das estruturas
cognitivas construídas por eles mesmos, isto é, o conhecedor humano só pode conhecer aquilo
que ele mesmo construiu.
Para von Glasersfeld (1996), porém, é somente a partir da teoria do desenvolvimento
cognitivo de Piaget, que o construtivismo radical formula os seus princípios fundamentais:

35

1 O conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos nem por meio de
comunicação; o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito cognitivo. 2 A
função da cognição é adaptável, no sentido biológico do termo, tendendo para a
adaptação ou viabilidade; a cognição serve à organização do mundo experiencial do
sujeito, não à descoberta de uma realidade ontológica objetiva. (VON
GLASERSFELD, 1996, p. 97).

Vale lembrar que, para von Glasersfeld (1996), aceitar o primeiro princípio não nos
torna um construtivista radical, uma vez que ele não consegue se livrar de todos os problemas
que incorrem à epistemologia tradicional. Para romper com a tradição, é necessário aceitar o
segundo princípio, especialmente o segundo ponto. Se se quer ser um construtivista radical,
na opinião de von Glasersfeld (1996), devemos saber que o mundo que o sujeito tem acesso é
o seu mundo experiencial, que nada tem a dizer sobre a realidade das coisas em si, existentes
independente do sujeito.
Segundo von Glasersfeld (1996), quando falamos do campo experiencial do sujeito,
precisamos levar em conta o componente social, pois ao lidarmos com o mundo, temos
contato com outras pessoas, sendo necessário, portanto, pensar um modelo de como
conceituamos os outros enquanto objetos da nossa experiência. Assim, após expormos a
posição construtivista radical que evidencia que todo conhecimento é subjetivo, e
ressaltarmos a questão do outro, parece que entramos em contradição, como pontua von
Glasersfeld (1996). Ele observa, porém, que, ao contrário, a construção da ideia de outro,
embora seja individual, nos fornece uma compreensão maior da realidade experiencial do
sujeito.
Para embasar sua argumentação, traz a ideia de Kant de que se vemos o outro como
um ser pensante como nós, atribuiremos a ele as mesmas capacidades que temos. Ou seja,
tomaremos como base nossos esquemas de ação para caracterizar as ações dos outros. Nesse
sentido, se tivermos conseguido predizer a ação do outro, isto é, se a ação do outro corroborou
com nosso pensamento, teremos chegado ao que von Glasersfeld (1996) chama de segundo
nível de viabilidade. Portanto, fomos capazes de observar a viablidade do nosso conhecimento
a partir da ação do outro, o que nos “ajuda a fortalecer a realidade que temos construído para
nós mesmos”. (VON GLASERSFELD, 2005, p. 38).
Von Glasersfeld (2005) nos lembra sempre que quem constrói os conceitos são os
sujeitos individuais e que o conceito de outro também é construído pelo indivíduo, com base
na sua própria experiência. Porém, observamos se os nossos conhecimentos são válidos para
os outros. Na maioria das vezes, isso ocorre através da comunicação linguística.
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Do ponto de vista construtivista, as estruturas conceituais construídas pelos indivíduos
não podem ser transferidas através da linguagem. Os sinais que emitimos através da fala ou
através da escrita não transmitem significados, mas formam juntos (sinais e significados) um
código do sistema de comunicação, que é particular ao indivíduo. Von Glasersfeld (2005, p.
42) admite, portanto, a subjetividade do significado linguístico, pois “não podemos manter a
noção preconcebida de que as palavras comunicam ideias ou conhecimento”. As palavras e os
siginificados atribuídos a elas, dizem respeito às experiências particulares do sujeito.
2.3 O CONSTRUTIVISMO E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Pelas ideias anteriormente esboçadas, vemos que o construtivismo traz algumas
implicações para o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, para o ensinoaprendizagem da Matemática. Porém, para adotarmos a forma de pensar construtivista, de
acordo com von Glasersfeld (1996), alguns aspectos da prática educacional devem ser
modificados, tais como: as concepções do papel da linguagem e da interação com os outros,
as noções que se tem da natureza da informação e do conhecimento, bem como uma mudança
de postura por parte do professor.
No contexto dessa discussão, Fossa (1998), por exemplo, nos traz uma interessante
contribuição no sentido de compreender como pode ser uma aula construtivista. Ele ressalta,
entre outras coisas, que, no modelo construtivista, o espaço da sala de aula deve ter como foco
principal a relação aluno-aluno. O ensino deve levar ao desenvolvimento de conceitos, através
de posturas que levem à compreensão por parte do aluno e não ao treinamento e à repetição de
algoritmos e procedimentos.
Na aula construtivista, segundo Fossa (1998), a influência do professor deve ser cada
vez menor, uma vez que o professor deixa de ser uma figura autoritária – cognitivamente e
comportalmente – para ser um condutor e problematizador do processo. Sobre esse mesmo
aspecto, von Glasersfeld (2004) aponta a importância dos professores incentivarem, nas
escolas, a formação de grupos de aprendizagem composto por alunos, nos quais eles possam
discutir, conjecturar e experimentar.
Com relação à prática do professor, na opinião de von Glasersfeld (1996), a teoria
construtivista não pode dizer como devem ser feitas coisas novas, mas pode sugerir, por
exemplo, porque alguns métodos utilizados pelos professores não levam os alunos à
construção de conceitos e porque, por vezes, os alunos não chegam à compreensão. Ao fazer
isso, abre um espaço bastente significativo para a criação, em sala de aula, pelo próprio
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professor, isto é, a teoria pode “mostrar oportunidades para que os professores usem a sua
própria imaginação espontânea” (VON GLASERSFELD, 1996, p. 291).
Muitas vezes, o professor utiliza a linguagem para transferir o conhecimento, como se
esse fosse algo físico. Entretanto, na perspectiva construtivista, a linguagem, numa aula de
Matemática, deve ser usada para propor ideias, suscitar questões e auxiliar o aluno, não para
transferir conhecimento. O aluno deve ser guiado para chegar às suas próprias construções,
por isso “as atividades devem ser planejadas de modo a promover a construção do conceito a
ser ensinado” (FOSSA, 1998, p. 30). Nessa linha de pensamento, von Glasersfeld (1996, p.
309) diz que:
Engendrar conversa reflexiva requer uma atitude de abertura e curiosidade por parte
do professor, uma vontade de ‘escutar o aluno’. [...] um dos principais deveres de
um professor é criar uma atmosfera na sala de aula que não só permita o diálogo,
como a ele conduza, tanto entre aluno e professor, como entre alunos.

Como vimos, na aula construtivista, o diálogo é fundamental. Pode-se dizer que ele é
indispensável, pois é através dele que o professor poderá ter acesso ao pensamento do aluno.
O que o professor pode fazer é inferir de que forma o aluno está pensando, através da fala ou
de outras ações reveladas pelos alunos (VON GLASERSFELD, 1996). O professor, nesse
sentido, não deve se deixar enganar por respostas rápidas e aparentemente corretas, o erro
deve ser levado também em consideração, pois a partir dele pode-se descobrir como o aluno
pensa e perceber em que ponto ele está no processo de compreensão de determinado conceito.
Segundo Fossa (1998), na perspectiva construtivista, a função do professor de
Matemática é a de propiciar um ambiente matemático, afinal ele é a figura responsável por
trazer materiais manipulativos, atividades estruturadas e questões que geram um ambiente
rico em discussão e investigação, que podem propiciar abstrações reflexivas por parte dos
alunos. Por ser a abstração reflexiva que leva à construção de conceitos lógicos-matemáticos,
ela é o objetivo da aula de Matemática. Portanto, tais abstrações devem ser baseadas na
atividade do aluno com o objeto do conhecimento, em suas manipulações, ou seja, em suas
próprias experiências, em vez de baseadas no desenvolvimento de métodos tradicionais,
muitas vezes repetitivos de demonstrações matemáticas.
Fossa (1998, p.32) acrescenta ainda que, do ponto de vista epistemológico, o “objetivo
do construtivismo é fazer com que o aluno realize certos tipos de construções conceituais”.
Nesse aspecto uma das contribuições que o construtivismo traz para a Educação Matemática é
a de que o professor pode desenvolver uma teoria sobre o conhecimento de cada aluno, a
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partir das construções que vão sendo reveladas no dia a dia da sala de aula, nas atividades e
nas avaliações. Mas a subjetividade de cada aluno não permite jamais que o professor afirme
o que cada um sabe ou não em determinado momento.
Entre os aspectos analisados, um se apresenta como de extrema importância no âmbito
do ensino em geral, e, consequentemente, no ensino de Matemática: a avaliação. Comumente,
no contexto da sala de aula, segundo Fossa (1998), é ela quem determina o quanto cada aluno
sabe de Matemática, uma vez que o conhecimento do aluno é medido através dos resultados
das avaliações. Todavia, na maioria das vezes, ela revela somente o quanto o aluno consegue
reproduzir daquilo que foi trasmitido pelo professor.
Na perspectiva construtivista, contudo, o objetivo da avaliação não é verificar a
quantidade de conteúdo matemático que o aluno sabe, mas testar “a adequação da teoria do
professor sobre o desenvolvimento de cada aluno” (FOSSA, 1998, p. 32). Assim, a avaliação
deve ser um processo, baseado na interação e diálogo entre entre aluno-aluno e professoraluno. O construtivismo pede, portanto, uma avaliação integrada ao processo de ensinoaprendizagem, ou seja, uma avaliação em que se observem os avanços de cada aluno, e aquilo
que ele conseguiu relacionar com os conceitos que já possuía. Detalhes estes que só são
revelados quando o professor desenvolve um olhar atento sobre cada aluno e não somente em
um único momento de avaliação.
Por último, damos ênfase à ideia de que a construção de conhecimentos matemáticos
advém de experiências do indivíduo com materiais, atividades, conceitos e que essa
experiência perpassa a interação deste com outros sujeitos que o cercam. O aluno é, nessa
perspectiva, um sujeito ativo na construção do conhecimento.
2.4 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO: PORQUE E COMO UTILIZÁ-LA
Ao nos aprofundarmos nas discussões sobre o uso da História da Matemática na
Educação Matemática, deparamo-nos com vários argumentos em favor de sua utilização na
sala de aula. Traremos aqui algumas das principais ideias expostas por alguns autores, com o
intuito de criar um corpo teórico acerca da utilização da História no ensino da Matemática.
Para reunir essas ideias sobre a utilização da história no ensino-aprendizagem da Matemática,
nos guiaremos a partir de duas questões suscitadas por Jankvist (2009):
a)
Matemática?

Por que a história pode ou deve ser utilizada no ensino e na aprendizagem da
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b)

Como a história pode ou deve ser utilizada no ensino e na aprendizagem da

Matemática?
Iniciamos, respondendo à primeira questão, com a justificativa trazida pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais que afirmam que a História da Matemática pode contribuir
no processo de ensino-arendizagem, pois, além de outros aspectos, ela pode favorecer o
contato do aluno com diferentes representações de um mesmo conceito advindas do passado e
estabelecer comparações com os processos do presente. Assim, o professor tem a
possibilidade de “desenvolver atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do
conhecimento matemático” (BRASIL, 1998, p. 34), valores estes culturais, sociais e
científicos, pois o contato com outras formas de escrita e processos matemáticos revela o
contexto cultural em que esses conhecimentos foram gerados e o valor que o conhecimento
possuía em determinada época, o que permite ao aluno fazer relações com o contexto cultural
e social em que vive.
Miguel e Miorim (2004) apresentam duas classes de argumentos reforçadores das
pontencialidades pedagógicas da história, os de natureza epistemológica e os de natureza
ética, assim classificados por eles. Os argumentos de natureza epistemológica afirmam que a
História da Matemática deve ser utilizada, pois ela fornece um guia para a seleção de
conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, bem como em alguns casos oferecem uma
sequência adequada de como trabalhar esses tópicos. Segundo eles, ainda a história pode
revelar problemas motivadores, episódios enigmáticos e motivadores para a sala de aula.
Ainda nos argumentos de natureza epistemológica, a História da Matemática pode
apresentar métodos de ensino diferentes, bem como adequados, para os conteúdos da
Matemática escolar, pois a proposta apresentada pelos matemáticos em seus escritos podem
ser alternativas profícuas para o ensino da Matemática. Por entendermos que cada aluno pensa
à sua maneira e constrói seus conhecimentos a partir daquilo que já conhece, eles podem se
identificar em métodos diferentes dos comumente apresentados.
Outro argumento, que ao nosso ver entra nos porquês de se utilizar a história
elencados pelos autores, é que a história pode ser uma fonte de compreensão dos obstáculos
epistemológicos apresentados pelos matemáticos em diferentes épocas, por parte do professor,
e assim eles podem relacionar esses obstáculos com as dificuldades apresentadas pelos alunos
em determinados conteúdos em Matemática.
Os argumentos de natureza ética afirmam que a História da Matemática é uma fonte
que possibilita uma percepção da unidade dos diversos campos da Matemática, a percepção
de que em muitas épocas da história seus diversos ramos formavam uma unidade e não se
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apresentavam compartimentados separadamente como hoje aparece nos livros didáticos. No
caso do nosso tema de estudo, a História da Matemática pode ressaltar a importância do
Triângulo Aritmético pela gama de aplicações que o mesmo apresenta, pode revelar ainda (ao
adentrarmos na História da Educação Matemática) porque esse tópico vem desaparecendo dos
livros didáticos.7
Ainda nos argumentos éticos, a História da Matemática pode ajudar aos alunos a
admirarem a beleza da Matemática e dos aspectos estéticos muito presentes nos padrões da
natureza e nas construções. Aspectos relacionados à Filosofia e à Arte, à simetria e às relações
matemáticas nas artes visuais podem ser encontrados na História da Matemática e trazidos
para a sala de aula.
A história pode ainda desmistificar a Matemática como ciência dos gênios, mostrando
que homens e mulheres comuns se debruçaram sobre a Matemática, muitas vezes para
responder a questões práticas do seu cotidiano, levando assim a uma “desalienação do seu
ensino”. (MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 62). Esse pensamento é complementado quando os
autores afirmam que a História da Matemática possibilita o desenvolvimento de um
pensamento crítico e auxilia na tomada de consciência dos usos da Matemática no cotidiano.
Ela possibilita ainda a promoção da inclusão social, através do resgate da identidade
cultural de grupos sociais muitas vezes excluídos do contexto escolar. Muitos trabalhos
ressaltam essa junção entre o saber matemático, a História da Matemática e a Antropologia,
esses trabalhos encontram-se englobados pelas ideias da Etnomatemática.
Com relação às razões mais comuns para a utilização da dimensão histórica, Barbin
(2002) afirma que existem duas razões principais. A primeira é de que a História da
Matemática é uma oportunidade para a mudança da visão do que a Matemática é, por parte do
professor e do aluno, bem como das partes que a compõe, do seu desenvolvimento histórico e
cultural nas diferentes épocas. A segunda razão é que a História da Matemática permite uma
melhor compreensão dos conceitos e teorias matemáticas.
Esses argumentos foram defendidos por Barbin (2002) após a análise de nove estudos
de caso em que a História da Matemática foi utilizada na sala de aula. Os autores dos
referidos estudos revelaram que os professores e, sobretudo, os alunos perceberam que a
Matemática não era uma ciência congelada feitas por pessoas que ficaram em um passado
morto, mas ela é viva e fruto da pesquisa, da investigação e muitas vezes repleta de dúvidas e
erros, o que demonstrou uma mudança na concepção que os mesmos tinham da Matemática.
7

Apesar de percebermos isso na nossa prática como professora, não podemos citar uma pesquisa mais
aprofundada sobre essa afirmação. Voltaremos nessa questão nas considerações finais do presente trabalho.
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Com relação ao argumento de que a História da Matemática permite uma melhor
compreensão dos conceitos, observamos, a partir do trabalho com nossas atividades, que no
contato com problemas suscitados pelo material histórico os alunos têm oportunidade de
revelar como pensam, por meio das discussões coletivas, vindo à tona, diferentes perspectivas
de um mesmo problema, que muitas vezes não são oportunizadas em uma aula de
Matemática, devido ao tempo destinado a cada tópico da disciplina. Quanto mais os alunos se
envolvem no processo de descoberta das soluções de um problema, mais eles querem estudar
e descobrir métodos para solucioná-lo. Isso gera um ciclo de mais trabalho por parte dos
alunos e consequentemente mais compreensão. Barbin (2002) acrescenta que esse interesse
provocado pela perspectiva histórica vai mais além do que o caráter motivador, mas segue no
sentido dos alunos se envolverem numa verdadeira atividade matemática.
As duas razões apresentadas, para a utilização da História da Matemática, segundo a
autora supracitada, podem modificar a forma como o professor percebe e compreende a
Matemática, influenciando assim a forma como ela será ensinada, o que finalmente afeta os
modos como os estudantes compreendem a referida disciplina. Em outras palavras, os ganhos
em conhecimento, também obtidos pelo professor através do estudo histórico, se refletem em
termos metodológicos e conceituais no trabalho com os alunos.
Podemos ressaltar que o trabalho realizado com os alunos em nossa investigação abriu
oportunidade dos alunos se envolverem em uma verdadeira atividade matemática, na qual eles
deveriam apresentar os resultados e demonstrações a partir dos seus próprios estudos do
Tratado sobre o Triângulo Aritmético, sem que as demonstrações apresentadas por Pascal não
estivessem acessíveis aos alunos previamente. Esse ciclo de busca, investigação e
compreensão foi amadurecendo a cada atividade, pois percebemos que em atividades
posteriores os alunos já levavam em consideração o raciocínio utilizado nas anteriores.
Jankvist (2009) elenca alguns porquês de se utilizar a História da Matemática. Ele
afirma que um dos argumentos mais comuns presentes nos trabalhos em que trata desse tema
é de que a história pode ser um fator motivador para os alunos na sua aprendizagem e que
uma abordagem histórica pode tornar a Matemática mais humana e que os alunos teriam mais
interesse em estudá-la.
Fossa (1995), ao apresentar duas formas de como a História da Matemática pode ser
utilizada, traz a ideia de que o Uso Ornamental seria aquele que mostra a Matemática de
forma mais divertida. No nosso entender, seria o caráter motivador da utilização da História
da Matemática. Segundo o autor, essa utilização não é totalmente inútil, pois quem de nós não
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gostaria de se deleitar com algo belo ou até mesmo engraçado. Porém, deixa claro que não é
uma forma apropriada para ensinar conceitos matemáticos.
Ao analisar alguns trabalhos que justificam o uso da história pelo fato da motivação,
Miguel e Miorim (2004) caminham no mesmo sentido de Fossa (1995), quando afirmam que
seria um momento de relax, no qual os alunos sairiam do pensamento árido da Matemática e
teriam um momento de descontração ao se depararem com problemas curiosos retirados da
História da Matemática ou de biografias de matemáticos famosos.
Entretanto, observamos que mesmo os autores citados anteriormente, que falam da
motivação como algo bom em certo sentido, apontam que esse não é o melhor caminho para
ensinar conceitos matemáticos. Baroni e Nobre (1999) ressaltam o perigo de se assumir
somente o caráter motivador da História da Matemática, quando seu potencial deve residir
entre as relações entre a prática educacional e os conteúdos matemáticos.
O enfoque dado à motivação é centrado na história, e não no sujeito, é o que conclui
Miguel (1993) ao analisar trabalhos nessa linha de justificativa. Assumir a História da
Matemática como motivação leva-nos a entender que o caráter motivador da história estaria
na própria história e não no indivíduo que cria relações com o conhecimento a partir de sua
experiência. Essa perspectiva de que a riqueza do trabalho com a História da Matemática está
nas relações construídas pelo sujeito a partir da sua experiência com os objetos é a que
norteou nosso trabalho, influenciados pela perspectiva construtivista. Acreditando que, se a
experiência é individual, tendo assim motivações diferentes de acordo com o quão desafiado
pelas questões e problemas advindos da história esse sujeito se sente, podemos dizer que o
argumento da utilização pela motivação não é o mais coerente, pois “constitui-se numa
instância problemática de justificação para a incorporação da história no ensino”. (MIGUEL,
1993, p. 70).
Outro argumento apresentado por Jankvist (2009) afirma que a história pode melhorar
o ensino e a aprendizagem por mostrar um modo diferente de apresentação dos conteúdos
matemáticos do qual os alunos estão acostumados. As soluções e caminhos tradicionais
geralmente presentes nos livros didáticos ou mostrados na sala de aula pelo professor seriam
confrontados com aqueles presentes nos materiais antigos, contendo uma escrita da época e
um modo de solução próprio dos matemáticos que os produziram.
O terceiro porquê caregorizado por Jankvist (2009) versa sobre a identificação de
obstáculos epistemológicos, dificuldades históricas apresentadas na construção de alguns
conceitos. Essas dificuldades muitas vezes apresentam-se também como dificuldades dos
alunos. “Algumas dificuldades dos alunos podem ser agrupadas em torno de obstáculos
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atestados pela história”. (BROUSSEAU, 1997 citado por JANKVIST, 2009). A história não
só pode ajudar a identificar esses obstáculos, como também pode ajudar os professores no
trabalho com a superação dessas dificuldades por parte dos alunos.
Existe ainda o argumento evolutivo da recapitulação, na qual a ontogênese
(desenvolvimento do indivíduo) recapitula a filogênese (desenvolvimento da espécie). A
partir desse argumento, acredita-se que o indívudo, em seu amadurecimento, recapitula os
estágios da evolução de sua espécie. Segundo os autores que defendem esse argumento, a
História da Matemática (comparada com a filogênese) pode ser recapitulada pelos alunos
(ontogênese) para melhor compreendê-la. Defende-se, nesse sentido, que, para aprender
Matemática, uma mente deve revisitar os estágios que a Matemática passou durante sua
história. A ideia é de que seja utilizado o caminho cronológico da evolução de um conceito
para apresentá-lo aos alunos e não fazer recortes de trechos históricos e organizá-los como o
professor acredita ser mais didático.
Todos os argumentos anteriores elencados por Jankvist (2009) tratavam a História da
Matemática como uma ferramenta (history-as-a-tool) para ensinar Matemática. Outra classe
de argumentos apontada pelo autor é da história como meta (history-as-a-goal), na qual
justifica-se que “aprender aspectos da História da Matemática serve a um propósito em si
mesmo”. Porém, não se deve confundir o conhecimento da História da Matemática como um
tema independente, ou seja, História da Matemática por causa da História da Matemática. O
foco deveria estar no desenvolvimento de aspectos evolutivos da Matemática como uma
disciplina. Jankvist (2009) apresenta alguns objetivos desse argumento, por exemplo, mostrar
aos alunos que a Matemática existe e evolui com o passar do tempo, que diferentes pessoas
em diferentes tempos têm participado dessa evolução e que a Matemática tem se desenvolvido
através de muitas culturas diferentes ao longo história, e que essas culturas tiveram influência
na formação da Matemática e que esta, por sua vez, influenciou, em alguns aspectos, a cultura
da época.
Após trazermos algumas justificativas para a utilização da História da Matemática no
ensino, tentaremos responder a segunda questão levantada: Como a História pode ou deve ser
utilizada no ensino e na aprendizagem da Matemática?
Tzanakis e Arcavi (2002) apresentam três maneiras de como a história pode ser
integrada à Educação Matemática. A primeira delas enfatiza que se pode “aprender história
pelo fornecimento de informações históricas diretas” (p. 208), através de informações
isoladas, tais como nomes, datas, obras famosas e eventos, gráficos de tempo, biografias e
problemas famosos. Essas informações podem ser colhidas em cursos completos ou livros
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sobre a História da Matemática, que podem ser uma narração dos dados históricos ou uma
história de avanços conceituais.
Pode soar inicialmente estranho o fato de se falar em aprendizagem da História e não
de Matemática através da História, mas o que essa categoria abrange são os estudos históricos
e não os recursos de aprendizagem da Matemática a partir da História (o que será sugerido na
segunda via defendida pelos autores). Isso não quer dizer que não há experiência de
aprendizagem da Matemática, mas que é uma forma de integrar a História sem pensá-la como
uma ferramenta para o ensino-aprendizagem.
Outra possibilidade sugerida por Tzanakis e Arcavi (2002, p. 208) é “aprender tópicos
matemáticos, seguindo uma abordagem de ensino e aprendizagem inspirada pela história”.
Nessa perspectiva, a História da Matemática é utilizada para guiar a ordem em que os
conceitos serão apresentados para os alunos. Os temas matemáticos e os problemas são
retirados após uma identificação das ideias principais da evolução histórica de um dado
conteúdo, o que pode ser chamado de uma abordagem genética. Nesse sentido, acredita-se
que a perspectiva histórica oferece possibilidades interessantes para uma compreensão
profunda e global do assunto, partindo de problemas motivados historicamente, apresentados
em um nível crescente de dificuldade, de acordo com o desenvolvimento de cada aluno. Os
autores afirmam que esses problemas podem ser simples exercícios (de maneira técnica),
como também questões que façam parte de um projeto de pesquisa em História da
Matemática, desenvolvido por grupos de alunos.
Na terceira forma de integrar a História da Matemática sugerida por Tzanakis e Arcavi
(2002), enfatiza-se a possibilidade de criar uma consciência mais profunda, tanto da própria
Matemática como dos contextos social e cultural em que a Matemática tem sido feita. Nesse
caminho de conscientização do papel da Matemática, são apresentados dois tipos de
argumentos, os de natureza intríseca e os de natureza extrínseca.
Os de natureza intrínseca são aqueles que enfatizam a consciência da própria
Matemática. Defende-se que a História da Matemática pode promover a compreensão do
papel das estruturas conceituais gerais, de questões e de problemas que levaram à evolução de
certos domínios matemáticos, da natureza evolutiva da Matemática, tanto no conteúdo (temas
estudados, tópicos relevantes) como na forma de se expressar matematicamente, diferentes
notações, terminologia, métodos computacionais favoritos, modos de expressão e
representações. (TZANAKIS; ARCAVI, 2002).
Já o desenvolvimento da consciência do papel social e do contexto cultural da
Matemática dizem respeito à natureza extrínseca. Nesse sentido, a partir da história, os
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estudantes podem perceber a Matemática em uma relação com a filosofia, com as artes
(música, arquitetura entre outros.) e outras ciências humanas. Os estudantes podem ainda
perceber que o meio social e o cultural podem influenciar ou atrasar o desenvolvimento de
certos campos matemáticos e, ainda, que a Matemática é uma parte integrante do patrimônio
cultural pertencente às práticas de diferentes civilizações, nações e grupos étnicos.
Após discutir três formas de como integrar a História na Educação Matemática,
Tzanakis e Arcavi (2002, p. 214, tradução nossa) apresentam a seguinte lista de exemplos de
como se efetivar propostas de ensino:
1. Trechos históricos
2. Projetos de pesquisa com base em textos de história
3. As fontes primárias
4. Lista de exercícios (Worksheets)
5. Pacotes históricos
6. Aproveitando-se de erros, concepções alternativas, mudança de perspectiva,
revisão de pressupostos implícitos, argumentos intuitivos
7. Problemas históricos
8. Instrumentos mecânicos
9. Atividades matemáticas experienciais
10. Jogos
11. Filmes e outros meios visuais
12. Experiência ao ar livre
13. A rede mundial de computadores
Os exemplos sugeridos são apresentados como alternativas para as abordagens
apresentadas pelos autores. Por exemplo, ao se trabalhar o desenvolvimento da consciência
Matemática, pode se escolher as fontes primárias como material para aprender como era a
linguagem e o pensamento matemáticos de dada época e como a cultura influenciou na
escolha desse tema e na forma como foi abordado. Outros exemplos dessa lista são sugeridos
como meios para se trabalhar em mais de uma abordagem, tais como os “problemas
históricos” (7), que, segundo os autores, podem ser utilizados qualquer que seja o caminho
escolhido para se integrar História no ensino da Matemática, seja por informação histórica
direta, ou por uma abordagem de ensino e de aprendizagem inspirada pela História ou ainda

46

se se deseja desenvolver uma consciência do papel da Matemática e do contexto em que ela
está inserida.
Ainda na linha de pensamento sobre como utilizar a História da Matemática, uma
alternativa sugerida por diversos autores que vem ganhando destaque no cenário nacional é a
produção e utilização de atividades históricas (FOSSA, 1995, 2001; MENDES, 2001a). Essas
atividades devem ser pensadas no intuito de gerar uma dinâmica investigativa, na qual a
História da Matemática seja vivenciada pelos alunos à medida que se envolvem na execução
das atividades. Segundo Fossa (2006, p. 139),
a história da matemática é, no entanto, uma fonte rica de problemas interessantes e
desafiantes que podem ser incorporados ao ensino da Matemática, especialmente na
forma de atividades de redescoberta ou de resolução de problemas.

Nessa mesma linha de raciocínio, Radford (2002) afirma que a História da Matemática
pode ser um recurso útil para a compreensão de como se forma o pensamento matemático,
bem como para explorar a maneira em que tal entendimento pode ser usado no projeto de
atividades em sala de aula.
Por se tratar da nossa escolha para a presente pesquisa, a discussão sobre a utilização
de atividades históricas tem um destaque no nosso trabalho e será discutida no item seguinte,
juntamente com a utilização de fontes originais da História da Matemática.
2.5

A UTILIZAÇÃO DE FONTES ORIGINAIS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

PARA A PRODUÇÃO DE ATIVIDADES HISTÓRICAS
As fontes originais têm se apresentado, no campo da integração da História da
Matemática no ensino, como uma das alternativas mais ricas para o fortalecimento das
justificativas apontadas para a utilização da História. Acreditamos que, a partir das fontes
originais, pode-se aprender conceitos matemáticos (tópicos matemáticos, leis, teorias,
demonstrações), pode-se tomar consciência do que é a Matemática (mudança das concepções
de como a Matemática é vista por alunos e professores), bem como observar como a
Matemática era pensada em determinadas épocas (em termos culturais e sociais).
Mas o que estamos chamando de fontes originais? Morey (2013, p. 73) nos traz uma
explicação: “o termo fontes originais é usado por muitos autores educadores matemáticos para
se referir a textos saídos da mão do matemático profissional. Não importa se está na língua
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original ou se foi traduzido”. A autora acrescenta que as traduções feitas com finalidade
educativa também podem ser chamadas de fontes originais (original sources).
Jahncke (2002), ao defender a utilização de fontes originais no ensino da Matemática,
afirma que o trabalho com esse material pode:
 Esclarecer e estender o que é encontrado em materiais secundários, tais como livrostextos de História da Matemática, teses e dissertações;
 Descobrir o que não é encontrado normalmente nesses materiais secundários – pois
geralmente encontra-se um resumo histórico e não um longo raciocínio matemático;
 Discernir as tendências gerais na história de um tópico e colocar em perspectiva
algumas das interpretações, julgamentos de valor ou deturpações encontradas na literatura.
Segundo Jahnke (2002), a leitura dos textos históricos pode causar um choque cultural,
por estarmos lidando com um material que foi escrito em um tempo muito anterior ao nosso,
como é o caso do Tratado sobre o Triângulo Aritmético, que foi escrito no ano de 1654, há
mais de três séculos antes do nosso. Ou mais antigo antiga, se tomarmos como exemplo o
Papiro Rhind, que remonta ao século XVII a.C. O autor afirma que são necessárias três
noções para os que entrarão no estudo das fontes originais.
Primeiramente, a noção de substitição da forma de olhar a Matemática, pois aquilo
que é habitual será substituído por algo diferente, o que normalmente é visto como um corpo
de conhecimentos fechado será visto agora como uma atividade intelectual. A segunda noção
é a de reorientação de como os objetos matemáticos surgiram. Nesse caso, os alunos poderão
ter contato, a partir das fontes originais, com o processo de surgimento de um dado conceito,
pois muitas vezes na sala de aula ou nos livros didáticos os conceitos surgem como se não
houvesse a história de sua construção. A terceira noção é de compreensão cultural do
contexto em que foi escrito o material utilizado. Analisar uma fonte original do ponto de vista
do nosso conhecimento atual pode levar a interpretações errôneas, pois o escritor pode ter
usado uma ideia de acordo com uma finalidade diferente da nossa. Nesse sentido, Jahnke
(2002) ressalta que é necessário ter em mente que o escritor não estava se dirigindo a nós, mas
para um público de sua época.
Outro fator que reforça o trabalho com fontes originais é de que a leitura de textos
históricos em sala de aula apresenta a História de uma forma explícita. No entanto, essa
atividade tem que ser integrada às aulas de Matemática não apenas como uma atividade extra.
Mas isso pressupõe que os professores compreendam um pouco de História da Matemática, e
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sejam capazes de lidar com a Matemática envolvida, ou seja, a leitura de fontes pressupõe
uma preparação adequada por parte do professor.
Segundo Glaubitz (2010), trabalhar com fontes originais é um trabalho mais exigente
do que outras formas de estudar a História da Matemática, pois exige que os professores e
alunos estejam preparados para mergulhar em um âmbito estranho e desconhecido de
pensamento, para apreciar outros contextos culturais e históricos, para lidar com
textos escritos

que

são,

geralmente,

mais

extensos do

que

os problemas

com

palavras comumente apresentados na Matemática.
Porém, mesmo sendo um trabalho mais exigente, é um trabalho mais desafiador, é
uma oportunidade de redescoberta de propriedades matemáticas que muitas vezes foram
escondidas pelos automatismos comum à prática da sala de aula. Nesse sentido, Freudenthal
(1983 citado por JAHNKE, 2002, tradução nossa) ainda acrescenta que os alunos, ao
compararem as representações que têm contato na sala de aula e as apresentadas nas fontes
originais, não só aprendem sobre as fontes originais mas centram mais atenção para as
propriedades que tinham como garantidas.
As fontes originais são textos ricos de pensamento matemático. O processo de
construção de uma ideia matemática aparece por completo em uma fonte, diferente do que
encontramos nos livros compilados. Uma alternativa para diminuir as dificuldades de utilizar
uma fonte original que fizemos em nossa pesquisa foi aliar a leitura de fontes originais e a
utilização de atividades didáticas elaboradas a partir dos materiais.
Fossa (1995) revela que é consenso de que o ensino baseado em atividades
estruturadas é uma das maneiras mais eficazes de ensinar Matemática. Essas atividades,
também chamadas de atividades históricas, são produzidas a partir de obras originais antigas,
ou a partir da história da Matemática, em que o foco maior é a problematização e a
investigação. (MENDES, 2001a). O principal objetivo dessas atividades é ser um guia de
orientação e não um exercício do tipo rotineiro, no qual os alunos são levados a construir um
raciocínio semelhante ou não àqueles contidos nos materiais originais.
Em vez dos alunos reproduzirem os passos dos matemáticos, os alunos são conduzidos
pelas solicitações da atividade e pela intervenção do professor a encontrarem os resultados ou
apresentar demonstrações, descobrir regularidades, formular questões e estender os resultados
a outros domínios. Enfim, a dinâmica de geração-criação-indagação deve estar presente nas
mesmas.
Cada atividade pode ser feita individualmente ou em grupo, mas é importante que gere
uma discussão posterior, de forma que os alunos possam socializar e verbalizar os resultados
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alcançados. Lembramos as palavras de Fossa (2001), para quem a atividade fica completa
quando está munida de três tipos de representações dos conceitos desenvolvidos:
uma representação física (os materiais manipulativos), uma representação oral (a
discussão no grupo e, se for o caso, a apresentação dos resultados ao professor e/ou
outros colegas), e uma representação simbólica (o registro por escrito). (p. 63, grifo
do autor).

No processo de utilização de atividades históricas na sala de aula, é necessária uma
escuta atenta dos alunos por parte do professor (no nosso caso pesquisador), o que nos remete
ao trabalho de Arcavi e Isoda (2007) quando ressaltam que esse processo está relacionado a
uma filosofia construtivista. Nessa perspectiva, os alunos se envolvem na resolução de
problemas, apresentando suas próprias formas de solução, e os pesquisadores, por sua vez,
aprendem a ouvir os diferentes significados apresentados pelos alunos.
A definição de ouvir apresentada no texto é aquela em que o professor dá atenção para
ouvir o que dizem os estudantes. Além de estar a serviço de uma abordagem construtivista na
prática da Educação Matemática, a escuta pode ter outra importante função intelectual e
afetiva, pois a escuta promovida pelo professor pode tornar-se internalizada pelos estudantes
como um hábito incorporado em suas técnicas de aprendizagem e habilidades interpessoais.
Ouvir também pode beneficiar os ouvintes, uma vez que “analisar o pensamento de
outras pessoas nos leva a refletir sobre a nossa própria relação com a Matemática” (JAHNKE,
1994 citado por ARCAVI; ISODA, 2007).
Dentre os desafios encontrados no trabalho de escuta, os autores apresentam:


O “empacotamento” do conhecimento: Quando compreendemos uma ideia

matemática, temos a tendência de esquecer, e possivelmente até mesmo rejeitar, o processo
vivenciado durante o aprendizado. Esse fenômeno pode impedir a escuta atenta daqueles que
estão no meio do processo de aprendizagem. É necessário, portanto, um desempacotamento
das ideias matemáticas. É necessário que o professor “desaprenda” um pouco a Matemática
que sabe para compreender como o aluno pensa e quais são as suas dificuldades.

desempacotar

Descentramento de capacidades: Ouvir não apenas implica um exercício em
os

nossos

conhecimentos

de

Matemática,

mas

também

requer

o

desenvolvimento da capacidade de adotar a perspectiva do outro, “manter-se afastado tanto
quanto possível da nossa própria perspectiva”.
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Diferentes formas de escuta: Podemos confundir o “ouvir” em uma perspectiva

construtivista com outras formas de escuta, escutas estas que esperam a resposta do aluno em
uma atitude de “correção” para ensinar a resposta correta. Esse tipo de ouvir intitula-se
“avaliativo”, indo contra o ouvir “atento”, no qual se leva em conta os pensamentos dos
alunos.


Preconceitos inevitáveis: Esses fenômenos podem ser atribuídos a restrições

sob as quais os professores trabalham, ou, mais fundamentalmente, como construído na
impossibilidade humana: o professor vai sempre ouvir o outro através de vários fatores
pessoais.


Tempo: Ouvir os alunos requer uma aplicação de diferentes maneiras para

sustentar conversas, questionar e investigar, visando a descompactação, para compreender a
perspectiva do outro. Esse é um processo demorado e os seus resultados podem não ser
imediatos.
Dada a importância da “escuta” para compreender o ponto de vista dos alunos, o autor
defende que os professores podem e devem aprender a ouvir. Os autores supõem para o seu
trabalho que, com o intuito compreender totalmente as ideias por trás de uma fonte histórica,
precisamos de um tipo semelhante de descentramento necessário para ouvir os alunos.
Segundo Arcavi e Isoda (2007), esse descentramento pode ser aprendido, para isso devem ser
projetados ambientes de aprendizagem para apoiar esse aprendizado.
A História da Matemática pode proporcionar muitas abordagens de solução de
problemas diferentes do que é comum hoje em dia. Pode-se encontrar nas fontes diferentes
formas de se apresentar um pensamento matemático, mas o que Arcavi e Isoda (2007) alegam
é que experimentar o processo de compreensão da Matemática de uma fonte primária
histórica pode ser uma preparação sólida para ouvir estudantes.
Após nos determos na teoria construtivista, que embasou nossa escolha da História da
Matemática como metodologia de ensino, e entendermos a importância de ouvir os alunos
nesse processo, faremos um panorama da história do Triângulo Aritmético no capítulo
seguinte, culminando com a obra de Pascal (1623 – 1662), fonte de nossa pesquisa.
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3 O TRIÂNGULO ARITMÉTICO
Neste capítulo, nos deteremos em nossa fonte original, o Tratado sobre o Triângulo
Aritmético. Entretanto, antes de nos aprofundarmos na obra de Pascal, convém tecer algumas
considerações históricas sobre o assunto. Em seguida, traremos algumas considerações
biográficas sobre Blaise Pascal, destacando algumas ideias matemáticas reveladas pelo autor.
A construção do Triângulo Aritmético perpassa três ideias centrais: o Triângulo
Aritmético a partir dos números figurados, o triângulo combinatório e o triângulo binomial,
conforme veremos mais adiante. Para o estudo do objeto, anterior à obra de Pascal, nos
basearemos na obra de Edward (2002): Pascal’s aritmetical triangle: the story of a
mathematical ideia.
3. 1 O TRIÂNGULO FIGURADO
Edwards (2002) revela que a história do Triângulo Aritmético tem início com a
preocupação pitagórica dos padrões numéricos, ou seja, os números figurados, e remonta ao
ano 540 a.C. Inicialmente, esses padrões foram dispostos com pedras ou “seixos”, gerando
figuras poligonais tais como o triângulo e o quadrado. Assim, os Pitagóricos acreditavam que
“uma classificação dos números leva imediatamente a uma teoria dos números” (EDWARDS,
2002, p. 1, tradução nossa).
Podem ser criados, como se procede para os números triangulares e os quadrados,
outros números poligonais no plano, a exemplo dos números pentagonais, hexagonais e assim
por diante, como pode ser visto na Figura 1.
Porém, a generalização de números triangulares na direção do Triângulo Aritmético
não resulta em números quadrados no plano, como poderia se esperar, mas em números
triangulares em três dimensões, os piramidais ou tetraédricos descritos por Teon
(aproximadamente 335 – 405 d.C.) e Nicômaco (aproximadamente 60 – 120d.c).
Os autores descrevem que os números triangulares são formados pela soma dos l,
primeiros números naturais. Assim, 1 é o primeiro número natural e o primeiro número
triangular, ao somar os dois primeiros números naturais 1 + 2 encontra-se o 3, que é o
próximo número triangular. Logo, ao somarmos os três primeiros números naturais 1 + 2 + 3,
depara-se com o próximo número triangular, 6. E assim prossegue-se até encontrar o padrão
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ..., para os números triangulares.
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Figura 1: Números poligonais

Fonte: Elaborado pela autora

Já os números piramidais, que são os números em três dimensões, são formados pela
soma dos l primeiros números triangulares. Assim, o 1 é o primeiro número triangular, 1 + 3 =
4, é o segundo número piramidal que é a soma dos dois primeiros números triangulares. Ao
somar os três primeiros números triangulares 1 + 3 + 6, obtém-se o 10, que é o próximo
número piramidal, 1+ 3 + 6 + 10, resulta 20, que é o quarto número piramidal. Ao prosseguir,
encontra-se a sequência:
1, 4, 10, 20, 35, 56, ...
Pode-se continuar achando os padrões numéricos do Triângulo Aritmético, se agora
somar-se os l primeiros números piramidais e assim, se encontram os números de quatro
dimensões e, por conseguinte, a tábua apresentada na Figura 2.
Figura 2: Parte do Triângulo Figurado – os números figurados em 0, 1, 2 e 3 dimensões

Fonte: EDWARDS (2002)

Porém, como ressalta Edwards (2002), a generalização do números figurados para
quatro e mais dimensões não ocorreu no Ocidente, até 1300 anos depois do tempo de
Nicômaco e Teon. Mais adiante em 1523, Nicolo Tartaglia (1500 – 1557), um matemático
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italiano, estendeu a Figura 2 indefinidamente, enquanto enumerava lançamento de dados,
ainda que sua tábua não tenha sido publicada até 1556.
Outro matemático, Michael Stifel (1487 – 1567), já no ano de 1544, na Alemanha,
apresentou uma forma de estender o Triângulo Figurado em conexão com a extração de
raízes, a qual depende da identidade euclidiana (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 . Stifell aplicou o
método das raízes para diversos valores e, para cada valor, precisou encontrar os números
binomiais do grau correspondente. Primeiro, deparou-se com o Triângulo Figurado e então
obteve os números binomiais a partir disso, logo teve como método de construção escrever a
série dos números naturais 1, 2, 3, 4, ..., e, a partir do 3, escreveu a série dos números
triangulares 3, 6, 10, 15, ... a partir do 10, os números tetraédricos, e assim por diante,
resultando no triângulo da Figura 3.
Figura 3: Triângulo Figurado de Stifel

Fonte: EDWARDS (2002)

Observamos que o triângulo da Figura 3 forma uma espécie de escada, na qual cada
degrau inicia dois números abaixo do anterior, observamos ainda que o número que inicia
cada coluna é igual ao que está imediatamente à sua esquerda.
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3.2 O TRIÂNGULO COMBINATÓRIO
A segunda ideia formativa do Triângulo Aritmético diz respeito às combinações.
Nesse contexto três regras combinatórias foram apresentadas para responder a pergunta: “De
quantas maneiras duas coisas podem ser escolhidas de n diferentes coisas?”
Porfírio (233 – 309 d.C.), na sua obra Isagoge (uma espécie de introdução às
Categorias de Aristóteles), questionava-se quantos pares poderiam ser feitos entre as cinco
vozes de Aristóteles, no intuito de comparar todas as semelhanças e as diferenças entre elas.
Como resultado, evidenciou-se que o caso não é simplesmente tomar cada uma das cinco e
fazer o par com as quatro restantes, chegando ao resultado 20. É necessário o seguinte
raciocínio: a primeira das cinco vozes pode formar um par com as quatro restantes; para a
segunda, um dos pares já foi contado, formando, então, o par com as três restantes e, para a
terceira, já dois pares foram formados, e assim sucessivamente, chegando à soma 4 + 3 + 2 +
1 = 10.
Porfírio chegou algum tempo depois a um argumento geral, afirmando, não somente
por enumeração, que o número de pares não ordenados que poderão ser formados por n
objetos é dado pelo (𝑛 − 1)ésimo número triangular. Como no exemplo dado por ele, de um
conjunto de n = 5 elementos, pode-se formar 10 pares nos quais a ordem não importa, e 10
nada mais é do que o 4º número triangular (1, 3, 6, 10, 15, 21,...).
Pappus (320 d.C.) também chegou a essa solução geral, alguns séculos depois, após
considerar um problema envolvendo n linhas distintas, no qual duas a duas não são paralelas e
não mais do que duas se intersectam no mesmo ponto. O pesquisador queria saber qual é a
quantidade de pontos formados pela intersecção das retas. Logo, Pappus chegou à conclusão
de que os números triangulares seriam a resposta para o problema e supõe-se que sabia que a
razão era que: “cada linha somada cria tantos novos pontos quantas são as linhas existentes,
sendo 1 + 2 + 3 + 4 + ⋯ + (𝑛 − 1)pontos no total” (EDWARDS, 2002, tradução nossa, p.
20).
Com relação à obra de Porfírio, Boécio (aproximadamente 480 – 524 d.C.) fez um
comentário que deu razão às ideias de Porfírio e acrescentou o argumento de que, respeitando
a ordem, duas coisas podem ser escolhidas de n objetos de 𝑛(𝑛 − 1) maneiras. Como cada par
tomado ocorre em duas ordens diferentes, o número de combinações pode ser dado por
Além dessa regra,

𝑛(𝑛−1)
2

𝑛(𝑛−1)
2

.

, chamada de clássica, surgiram mais duas regras, 2𝑛 − 1 − 𝑛

também para encontrar o número de combinações de n coisas tomadas duas a duas e 𝑛! para o
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número de permutações de n coisas. Estas regras formaram a base da teoria combinatória até
se juntarem ao desenvolvimento da teoria moderna no século XVI.
Cardano (1501 – 1576), em sua Practica arithmetice (1539, citado por Edwards,
2002), foi o primeiro que apresentou a regra 2𝑛 − 1 − 𝑛, explicando que para encontrar o
número de combinações de n coisas, tomadas duas a duas ou mais, deve-se escrever
primeiramente os n primeiros termos da série geométrica 1, 2, 4, 8, 16, ...e encontrar sua
soma, de onde subtrai n para encontrar a resposta. Ele calculou os casos n = 7, 11 e 22
corretamente, mas observou que a soma das séries resultava em 2𝑛 − 1. Sabemos que o
número total de combinações é 2𝑛 , de onde podem ser tirados ou não, o 1, referente à
combinação de zero elementos, e n das combinações simples, chegando a 2𝑛 − 1 − 𝑛
combinações de dois a dois ou mais, de acordo com a regra de Cardano.
Tomemos, como exemplo, um conjunto com 5 objetos. Para calcular o número total de
combinações com o número cinco, temos que tomar a combinação de 5 elementos tomados 0
a 0, a combinação de 5 tomados 1 a 1, a combinação de 5 tomados 2 a 2 e assim por diante –
na nossa notação atual  𝐶5,0, 𝐶5,1 , 𝐶5,2 , 𝐶5,3 , 𝐶5,4 𝑒 𝐶5,5. Somando-se os valores, obtém-se
exatamente 25 = 32. Subtraindo desse valor as combinações 𝐶5,0 𝑒 𝐶5,5 , chega-se a 25 − 1 −
5, que para o caso de n elementos é justamente 2𝑛 − 1 − 𝑛.
Cardano retoma essa questão em sua obra De proportionibus (1570, idem), mas ele
simplesmente soma os números combinatórios da forma 𝐶𝑛,𝑟 e nota que o resultado é uma
potência de dois, então resume sua regra 2𝑛 − 1 para o número de combinações de n coisas
tomadas 1 a 1 ou mais. Entretanto, mais uma vez ele não apresenta provas, embora afirme que
a regra geral é sua descoberta.
Segundo Edwards (2002), o único livro moderno que cobre essa parte do trabalho de
Cardano é a obra de Maistrov8, intitulada Probability Theory, mesmo assim ainda atribui a
forma 2𝑛 − 1 para calcular a quantidade de combinações a Stifel. Maistrov se confundiu
atribuindo a regra à Stifel, pelo fato de Cardano ter apresentado o Triângulo Aritmético de
Stifel em sua obra De proportionibus. Assim, Stifel apresentou o Triângulo, mas não
concebeu a regra 2𝑛 − 1 antes de Cardano. O próprio Stifel (1544, idem) afirma que o
primeiro lugar em que viu a regra para cálculo total de combinações foi na obra de Cardano.
Já a regra n!, que dá o número de permutações, ou arranjos de n diferentes coisas, é
bem mais antiga. O caso particular para n = 6 é citado por Chakravarti9 ao aparecer em um
8

Leonid Efimovich Maĭstrov, autor do livro Teoria da Probabilidade (1974, citado por Edwards).
Chakravarti, a obra citada é Crescimento e desenvolvimento das permutações e combinações na Índia (1932,
tradução nossa do título, citado por Edwards, 2002).
9
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trabalho indiano cerca de 300 a.C e no tempo de Bhaskara (1114 - 1185) a solução geral já era
padrão.
A seguir, apresentaremos um exemplo que ilustra a regra n!: A primeira letra de uma
palavra com duas letras pode ser trocada duas vezes – AB e BA – e para cada letra inicial de
uma palavra com três letras – ABC – podem ser formadas duas palavras com duas letras (Se
A é a primeira letra, temos as outras duas palavras BC e CB, se B é a primeira letra, temos AC
e CA e para C, tem-se AB e BA, chegando a um total de 6 permutações, que é o produto
3 × 2). Assim, todos os arranjos que existem em palavras com três letras (ABC, ACB, BAC,
BCA, CAB, CBA) podem fazer correspondência com cada uma das quatro letras que podem
ser colocadas primeiro em uma palavra com quatro letras – DABC – D se arranjaria com
ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, fazendo o mesmo com A, B e C como primeira letra
chega-se ao produto 4 × 6 que vem de 4 × 3 × 2, que é igual a 24 permutações, pode-se
proceder dessa forma para 5 letras (5 × 4 × 3 × 2) e, assim, sucessivamente.
1

As três regras combinatórias encontradas " 2 𝑛(𝑛 − 1), 2𝑛 − 1 − 𝑛 𝑒 𝑛! ", segundo
Edwards (2002), foram o ponto mais alto da tradição clássica e medieval em termos de
combinatória, embora obsoletas em detrimento a regras mais avançadas que surgiram no
Oriente. Entretanto, uma obra que ainda preservou essas regras foi a de Clávio10 (1585, citado
por Edwards, 2002), de onde Mersenne (1588 – 1648) retirou-as e escreveu um capítulo sobre
combinações em sua obra La verité des sciences (1625, idem) e, assim, acredita-se que foi a
partir dele que Pascal provavelmente aprendeu o Triângulo Aritmético.
3.2.1 Os números combinatórios na Índia
Oito séculos antes de Porfírio apresentar as combinações entre as cinco vozes de
Aristóteles, encontrou-se na Índia, em um trabalho médico de Susruta11, a combinação de seis
sabores possíveis para um medicamento, tomados um a um, dois a dois, até seis a seis,
chegando a um resultado de 63 combinações. O resultado foi encontrado pela enumeração de
todos os casos possíveis, apesar de um precursor de uma regra tenha surgido por volta de
volta de 300 a.C., uma regra geral para esse resultado apareceu por volta do ano 850 d.C. e foi
repetida por Bhaskara em sua obra Lilavati de 1150.

10

Christopher Clavius (1538 – 1612).
Susruta foi um médico indiano. Não encontramos informações precisas sobre a data de seu nascimento, mas
sabemos que sua obra contém descrições de patologia, plantas medicinais, uma análise minuciosa da anatomia,
preparados minerais e preparados orgânicos.
11
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Bhaskara apresentou uma regra para encontrar ambos os números de arranjos de r
coisas de um tipo e n-r coisas de outro (por exemplo, sílabas longas e curtas em um poema)
ou o número de seleções de r coisas de n objetos diferentes. Em notação moderna, pode-se
dizer que a regra multiplicativa contém o número de seleções, ou combinações de r coisas de
n diferentes coisas é igual a
𝐶𝑟𝑛 =

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) … (𝑛 − 𝑟 + 1)
(1)
1.2.3 … 𝑟

O que deve ser ressaltado é que essa regra multiplicativa (1) foi acessível na Índia em
850 d.C. A regra aditiva e a multiplicativa foram encontradas juntas pela primeira vez no ano
de 1068, na Índia. O aparecimento da regra (1) só foi registrado pela primeira vez no Ocidente
em 1321 e só em 1570 que ela se juntou com a regra aditiva (2)12 na obra de Cardano De
proportionibus.
Outro fato digno de nota é que um pouco depois da primeira regra apresentada no ano
de 300 a.C, Pingala (200 a.C) deu uma regra para encontrar o número de combinações de n
sílabas, tomadas uma a uma, duas a duas, três a três, n a n. Observa-se que os números
naturais dão a resposta para a combinação de n sílabas tomadas 1 a 1, os números triangulares
(formados pela adição dos naturais como já descrito anteriormente) nos dão o resultado para a
combinação de n sílabas tomadas duas a duas e os números tetraédricos para a combinação de
n coisas tomadas três a três e assim por diante.
Figura 4: Exemplo da regra do Meru Prastara

12

A regra da adição dos números, que é uma das maneiras de gerar o Triângulo Aritmético.
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Fonte: Adaptado de Edwards (2002)

Já o triângulo de Pingala é conhecido por Meru Prastara e é formado a partir da
seguinte regra: “os números são obtidos por adição de cada um com os que antecedem o
número que está em frente a ele, com exceção do que está na última posição”
(VARAHAMIHARA citado por EDWARDS, 2002, p. 30). Pode-se verificar, na Figura 4, o
triângulo apresentado por Bathopalla13 (1068, citado por EDWARDS, 2002), a partir da regra
de Pingala, que apresenta as combinações envolvendo até 16 coisas.
A primeira coluna da Figura 4 apresenta os números naturais de 1 a 16, que são
exatamente o número de combinações de:


1 coisa tomada uma a uma 𝐶1,1 = 1



2 coisas tomadas uma a uma 𝐶2,1 = 2



𝐶3,1 = 3



𝐶4,1 = 4



E assim sucessivamente até 𝐶16,1 = 16

A segunda coluna apresenta os números triangulares que são exatamente as
combinações de n coisas tomadas duas a duas:


2 coisas tomadas 2 a 2, 𝐶2,2 = 1



3 coisas tomadas 2 a 2, 𝐶3,2 = 3



4 coisas tomadas 2 a 2, 𝐶4,2 = 6



Até 16 coisas tomadas 2 a 2, 𝐶16,2 = 120

Na terceira coluna, encontram-se os números tetraédricos que são as combinações de n
coisas tomadas 3 a 3:


3 coisas tomadas 3 a 3, 𝐶3,3 = 1



4 coisas tomadas 3 a 3, 𝐶4,3 = 4



5 coisas tomadas 3 a 3, 𝐶5,3 = 10



Até 16 coisas tomadas 3 a 3, 𝐶16,3 = 560

Na última coluna, encontram-se as combinações de n elementos tomados 4 a 4 que,
segundo Edwards (2002), nada mais é do que a regra fundamental de formação dos números
figurados de Teon e Nicômaco aplicada sem limite.
13

O triângulo apresentado por Bathopalla é apresentado na obra de Chakravarti (1932, citado por Edwards,
2002).
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Edwards (2002) ressalta que, embora as questões de número de sílabas de uma
prosódia e a combinação entre os diferentes sabores de medicamentos tenham sido
importantes para encontrar uma regra para a combinação de elementos, não se pode ignorar
que o importante papel do Triângulo Aritmético está na relação das combinações e nos
números figurados e nos coeficientes binomiais.
Mas, para encontrar os coeficientes combinatórios, é necessário um retorno às duas
regras, a multiplicativa e a aditiva. Foi Bhattotpala que observou que os números das
combinações poderiam ser obtidos por qualquer regra, proporcionando assim uma fórmula
alternativa (1) para os coeficientes alcançados pela construção do Triângulo Aritmético em
qualquer contexto. É interessante ressaltar que o contexto para essa identidade foi
combinatório na Índia e no Oeste, mas binomial na Pérsia.
3.3 O TRIÂNGULO BINOMIAL
A terceira linha de raciocínio do Triângulo Aritmético pontuada anteriormente é a
expansão binomial, na qual, segundo Edwards (2002), há um claro fio que corre dos mais
antigos algebristas árabes até o século XVII europeu, culminando na descoberta de Newton
do teorema binomial, o que não acontece com os números combinatórios da Índia. Segundo o
autor, não há evidências de que estes tenham influenciado de alguma forma o Tratado de
Pascal ou os avanços europeus dessa temática.
Segundo Edwards (2002) duas coisas esperaram a descoberta da lista de coeficientes
da expansão de (𝑎 + 𝑏)𝑛 . Primeiramente, os coeficientes poderiam ser formados de acordo
com a regra da adição, que é uma das maneiras de gerar o Triângulo Aritmético, usando
𝑛
( )para indicar o coeficiente de 𝑎𝑟 𝑏 𝑛−𝑟 na expansão, cuja regra é
𝑟
𝑛
𝑛−1
𝑛−1
( )= (
)+(
) (2)
𝑟
𝑟−1
𝑟
Segundo, que a direta expressão para esse coeficiente é
𝑛
𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)…(𝑛−𝑟+1)
( )=
(3)
1.2.3…𝑟
𝑟
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Observa-se, ao tentar traçar a história do Triângulo, que as descobertas se repetem, em
diferentes épocas e por diferentes matemáticos. Sarton (citado por EDWARDS, 2002, p. 5051) comenta que “esse é um excelente exemplo de conhecimento ‘misterioso’ que foi muitas
vezes descoberto, perdido e redescoberto, até o assunto ser completamente compreendido”.
Em particular, a descoberta chinesa do triângulo binomial perdeu-se tanto quanto o
desenvolvimento europeu.
Figura 5: O Triângulo Binomial da obra Precious mirror of the four elements

14

Fonte: EDWARDS (2002)

Yang Hui (1238 – 1298 aproximadamente) listou os coeficientes de (𝑎 + 𝑏)𝑛 até a
sexta potência e de acordo com ele a expansão deriva do livro Shih-so suan-shu, de Chia
Hsien, que foi chamado “o sistema de tabulação de destravamento de coeficientes binomiais”.
O mesmo triângulo, estendido até a oitava potência, é dado por Chu Shih-chieh (1260 – 1303
aproximadamente) em sua obra Precioso espelho dos quatro elementos, em 1303 (Figura 5).
Assim, o sistema de tabulação expresso em (2) é exatamente aquele que podemos atribuir ao
Triângulo Binomial da China por volta de 1100.
Porém, é na Pérsia que se encontra uma linha de pensamento que leva ao
desenvolvimento do Triângulo Aritmético na Europa. Para tal, remete-se ao Al-bahir, de Al14

A legenda desta figura na obra de Edwards (2002) apresenta o seguinte texto: “O Triângulo Binomial do
Precioso Espelho dos quatro elementos de Chu Shih-chich, reimpresso com a permissão de Needham (1959).
7
7
Note que ( ) é dado incorretamente e deveria ser o mesmo caractere de ( ) " (EDWARDS,2002, p.51, tradução
3
4
nossa).
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Samawal (1130 – 1180 aproximadamente), como contendo um cálculo de coeficientes,
resultando no Triângulo binomial, que foi descoberto por Al-Karaji (953 – 1029
aproximadamente) algum tempo depois de 1007. Acredita-se que Al-Karaji foi inspirado pelo
resultado de Brahmagupta (598 – 670 aproximadamente) para o cubo de um binômio e que
esse trabalho de Brahmegupta foi trazido para Baghdad no século VIII. Al-Karaji, ao trabalhar
em Baghdad, acabou trazendo muitos resultados das fontes indus.
O triângulo da Figura 6 apareceu no trabalho de Tartaglia, que o inventou com uma
nova regra de adição, tendo já apresentado uma versão do Triângulo Aritmético em um
contexto combinatório.
Figura 6: O Triângulo Binomial de Tartaglia

Fonte: EDWARDS (2002)

Na Inglaterra, o Triângulo Binomial foi primeiramente publicado por Oughtred (1574
– 1660), em 1631, embora Briggs provavelmente tenha o conhecido e também o teorema
binomial. Napier, na Escócia, apresentou o referido triângulo em um manuscrito por volta de
1594.
A partir de 1600, se tornou cada vez mais artificial manter alguma distinção entre os
triângulos Figurado, Combinatório e Binomial. Veremos ainda neste capítulo como Pascal
apresentou em sua obra essas três interpretações do Triângulo Aritmético.
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3.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES BIOGRÁFICAS SOBRE BLAISE PASCAL
Figura 7: Blaise Pascal (1623 – 1662)

Fonte: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Pascal.html

Filho de Etienne Pascal e Antoinnete Begon, Blaise Pascal nasceu em Clermont, uma
cidade francesa, no ano de 1623. Segundo sua irmã Gilberte (PÉRIER, 1954), desde criança
apresentou um espírito extraordinário, questionador da estrutura das coisas, o que só fez
aumentar à medida que ele crescia. Seu raciocínio era muito acima do comum para sua idade.
No ano de 1626, quando Blaise Pascal tinha apenas três anos, sua mãe morreu e seu
pai decidiu que ele mesmo o instruiria, pois não queria confiar a educação do filho a qualquer
outra pessoa, não o levando a nenhuma escola. No ano de 1632, Etienne Pascal e seus filhos
foram morar em Paris, onde pôde se dedicar ainda mais aos ensinamentos a Blaise. Etienne
achava que somente aos 12 anos seu filho poderia aprender latim. Até essa idade este estudou
como as línguas funcionam e as regras das estruturas gramaticais.
Depois que Blaise Pascal teve acesso ao latim, seu pai apresentou-o a outros
conhecimentos, falou sobre os efeitos extraordinários da natureza, como alguns elementos
nela encontrados podem se combinar e gerar a pólvora, por exemplo. Porém, Pascal queria
saber a razão de todas as coisas e mesmo quando seu pai, ou qualquer outra pessoa, não dizia,
ele procurava por si mesmo até encontrar uma resposta verdadeira.
Com 12 anos de idade, seu interesse pela Geometria começou a aparecer assim que
encontrou um resultado particular. Porém, seu pai, mesmo sendo um homem culto, quis
preservá-lo do conhecimento matemático, pois desejava instruí-lo em línguas. Etienne
acreditava que a Matemática era uma ciência que preenchia e satisfazia muito a mente e que
Blaise Pascal, tendo acesso à Matemática, deixaria o estudo das línguas. Nesse sentido, seu
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pai evitava falar em Matemática na sua presença, o que aguçou a curiosidade de Blaise Pascal,
que muitas vezes pedia insistentemente para que o pai lhe ensinasse Matemática.
Como seu pai escondia os livros, o próprio Pascal desenhava as figuras, dava nomes
para elas, definia os objetos, axiomas e fazia as demonstrações 15. Uma vez, quando Blaise
Pascal fazia uma demonstração, seu pai o surpreendeu e se espantou com a quantidade de
coisas que Blaise Pascal havia estudado. Seu pai revelou-lhe que essa demonstração se tratava
da Proposição XXXII do livro de Euclides. Depois disso, Etienne Pascal deu a Blaise os
Elementos de Euclides, para que lesse nos momentos de recreação.
Pascal leu os Elementos sozinho, sem necessidade de explicações. A partir de então,
começou a frequentar regularmente as conferências com o Padre Mersenne16, nas quais os
mais bem conceituados estudiosos de Paris se reuniam para trazer de suas obras ou para
examinar as dos outros.
Aos dezesseis anos, ele fez o Traité des Coniques que segundo Gilberte (PÉRIER,
1954) demandou um grande esforço de espírito. Aos dezenove anos, inventou uma máquina
de calcular no intuito de auxiliar seu pai nos trabalhos. A execução da máquina, que fazia
mecanicamente todos os cálculos, afetou sua saúde que já apresentava sinais de dificuldade.
Sua irmã afirma que, desde os dezoito anos, Pascal não tinha passado um dia sem dor, mas
sempre que tinha uma pausa sua mente estava em busca de algo novo.
Aos 23 anos, ele teve acesso à experiência de Torricelli e decidiu executar suas
experiências sobre o vácuo que prova claramente que todos os efeitos que eram atribuídos ao
vácuo são causados pela pressão do ar. Segundo Gilberte Périer (PÉRIER, 1954), essa foi a
última ocupação das ciências à qual Pascal se dedicou.
Seu pai, Étienne Pascal, morreu em setembro 1651 e após isso Blaise Pascal escreveu
algumas cartas a uma de suas irmãs, cujo conteúdo continha um sentido profundamente
cristão da morte, ideias que foram a base para seus Pensées, de cunho mais filosófico
(O’CONNOR; ROBERTSON, 1996). Nesse sentido, Fossa (2013) afirma que os anos que se
seguiram após a morte de pai foram muito difíceis para Blaise Pascal, que se afastou das
questões religiosas, procurando prazeres mundanos.

15

Vale ressaltar que a maior parte dos dados biográficos aqui citados são dos escritos da irmã de Pascal, Gilberte
Périer, o que, ao nosso ver, geralmente não guardam isenção ou distanciamento dos sentimentos envolvidos na
sua relação com o biografado. Nesse sentido, a biografia escrita por Périer (1954) pode se apresentar como
pouco esclarecedora dos condicionamentos históricos, sociais, e até mesmo psicológicos que envolviam os feitos
de Blaise Pascal. Contudo, a obra se apresenta como uma das mais referenciadas e credenciadas e por isso a
utilizamos.
16
O Padre Mersenne pertencia à ordem religiosa dos Mínimos, e sua cela em Paris era um lugar de encontro
frequente para Gassendi, Roberval, Carcavi, Auzout, Mydorge, Mylon, Desargues e outros.
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Embora sua irmã afirmasse que a experiência de Torricelli (1608 – 1647) foi a última
que Pascal trabalhou, encontramos em outras fontes bibliográficas (O’CONNOR;
ROBERTSON, 1996) que, em 1653, Pascal trabalhou no Treatise on the equilibrium of
liquids, que explica a sua lei sobre pressão. Ele estudou também as seções cônicas, geradas
pela projeção central de um círculo, produzindo, então, importantes teoremas em geometria
projetiva.
A sua obra Traité du triangle aritmetique17 que, segundo Fossa (2013), remonta ao
ano de 1654, foi o mais importante tratado sobre o Triângulo Aritmético, embora Pascal não
tenha sido o primeiro a estudar esse tema como foi abordado nas seções anteriores do presente
capítulo. Traremos mais informações sobre essa obra em um item específico, posterior a este.
Em correspondência com Fermat, Pascal lançou as bases para a teoria da
probabilidade, que consistiu de cinco cartas. Os resultados matemáticos dessas
correspondências também podem ser encontrados em um trecho do Tratado sobre Triângulo
Aritmético. Segundo O’Connor e Robertson (1996), Pascal e Fermat consideraram o problema
dos dados, já estudados por Cardano, e o problema de pontos, também considerado por
Cardano e, na mesma época, por Pacioli(1445 – 1517) e Tartaglia (1500 – 1557).
O problema dos dados pede quantas vezes é preciso jogar um par de dados antes de
se esperar um duplo seis, enquanto o problema dos pontos pergunta como dividir as
apostas se um jogo de dados é incompleto. Eles resolveram o problema de pontos de
um jogo para dois jogadores, mas não desenvolveram métodos matemáticos
poderosos o suficiente para resolvê-lo por três ou mais jogadores. (O’CONNOR;
ROBERTSON, 1996, tradução nossa, s.p.).

Ainda segundo O’Connor e Robertson (1996), Pascal trabalhou intensamente sobre
questões científicas e matemáticas até outubro de 1654, embora já viesse passando por
problemas de saúde. Conta-se que, nesse tempo, ele quase perdeu a vida em um acidente, mas
foi resgatado sem nenhum ferimento físico. Isso está de acordo com as palavras de Gilberte
(PÉRIER, 1954) quando afirma que, após passar por uma experiência da providência divina,
Pascal se dedicou ao estudo da religião cristã, na qual compreendeu que é necessário viver
somente para Deus. Colocou toda sua força de espírito para praticar a moral cristã, meditando
a lei de Deus cotidianamente.

17

A obra original Traité du Triangle Aritmétique foi traduzida no Brasil por John Fossa e Fabrício Possebon, sob
o título Tratado sobre o Triângulo Aritmético.
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3.5 TRATADO SOBRE O TRIÂNGULO ARITMÉTICO
A obra original Traité du triangle aritmétique foi escrita por Blaise Pascal em 1654,
porém só foi publicada em 1665, após a morte do autor (FOSSA, 2013). Ela apresenta
inovações relacionadas à forma como os objetos são construídos. Percebe-se ainda grande
diferença em relação às abordagens comumente apresentadas nos textos didáticos que
trabalham o Triângulo de Pascal. Há também um tratamento detalhado sobre o Triângulo,
fator que diferencia seu escrito dos feitos anteriormente nessa temática.
Fossa (2013), no ensaio introdutório à tradução do Tratado, afirma que Pascal não
repetiu o que havia sido feito anteriormente sobre o assunto, mas construiu um texto coerente
e organizado. Assim, o Triângulo Aritmético é inicialmente construído a partir de sua
definição:
Chamo Triângulo Aritmético uma figura que tem a seguinte construção. De um
ponto, G, qualquer, traço duas retas, GV e G, uma perpendicular à outra, e, sobre
cada uma dessas, tomo tantas partes contíguas iguais que se quiser, começando em
G, nomeando-as 1, 2, 3, 4, e assim por diante; esses números são os expoentes das
divisões das retas. (PASCAL, 2013, p. 54).

Os números que são colocados em cada célula são especificados por uma regra geral,
também definida por Pascal, sendo necessária somente a escolha do gerador, que no caso
acima é o número 1 (um).
O número de cada célula é igual ao número da célula que a procede na sua fileira
perpendicular somado com o da célula que a precede na sua fileira paralela. Assim, a
célula F, ou melhor, o número da célula F, é igual a célula C mais a célula E, e assim
por diante. (PASCAL, 2013, p. 56).
Figura 7: Triângulo Aritmético apresentado por Pascal
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Fonte: Pascal (2013)

Após apresentar a regra de formação, Pascal definiu os termos do triângulo que serão
usados a partir de então, fileiras paralelas18, fileiras perpendiculares, células (que são os
elementos do triângulo) e expoentes, que são os números correspondentes a cada fileira. Podese tomar como exemplo a célula R, que está na segunda fileira paralela e na quarta fileira
perpendicular. Portanto, os seus expoentes são 2 e 4, respectivamente das fileiras paralela e
perpendicular.
Pascal (2013) definiu o que é uma base e mostrou que cada par de expoentes iguais
forma um Triângulo Aritmético tendo também as mesmas características do triângulo
“completo” apresentado na Figura 7. Pode-se exemplificar com o triângulo da 3ª base – 3ª
fileira paralela e 3ª fileira perpendicular – que tem como “vértices” as células G, A e π. Ele
possui apenas seis células, porém apresenta todas as características de qualquer outro
Triângulo Aritmético.
Após a definição dos termos, são apresentadas dezenove consequências que são
perceptíveis a partir do triângulo e cada uma é demonstrada por Pascal através de um exemplo
que mostra a estrutura presente nos outros casos. Esse tipo de demonstração é chamado por
Fossa (2013) de demonstração por exemplificação 19.
Ao verificar a Oitava Consequência, tem-se: Em todo Triângulo Aritmético, a soma
das células de cada base é o número da progressão dupla, que começa com a unidade, cujo
expoente é o mesmo do da base. Vê-se claramente na demonstração dessa consequência, o
que Fossa (2013) chama de exemplificação:
Pois, a primeira base é a unidade.
A segunda é o dobro da primeira, assim, é 2.
A terceira é o dobro da segunda, assim, é 4.
E assim, até a infinidade.

Esse tipo de demonstração parece ter sido motivado pelo fato da não utilização da
álgebra simbólica, ainda pouco desenvolvida na época, sendo suas demonstrações feitas todas
em estilo retórico.
Convém ressaltar que, antes de enunciar a 11ª consequência, ele apresenta uma nova
definição do que sejam as células do dividendo. “Chamo células do dividendo as, como G, ,

18

Fossa utiliza no Ensaio introdutório os termos linhas e colunas ao invés da tradução de Pascal, fileiras
paralelas e perpendiculares, respectivamente.
19
Fossa (1999, 2008, citado por FOSSA, 2013) também define esse tipo de demonstração.
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 etc., que são atravessadas diagonalmente pela reta que divide o ângulo retângulo no meio”
(PASCAL, 2013, p. 62), esta apresenta um resultado envolvendo essas células recémdefinidas.
Desde a primeira até a décima primeira consequência, Pascal apresenta resultados de
adições e produtos entre as células. Porém, a partir da 12ª consequência, afirma que
apresentará resultados sobre proporções, nas quais essa consequência é fundamental, pois nela
encontramos uma demonstração que utiliza o princípio da indução matemática, que, segundo
o tradutor, é uma das primeiras vezes na história em que se utiliza esse processo para
demonstração de um resultado.
A apresentação do Triângulo Aritmético e suas consequências formam o chamado
Tratado básico, que a ele seguem-se outros tratados. O primeiro deles versa sobre as várias
aplicações do Triângulo Aritmético, no qual o gerador é a unidade. Explicita-se nesse tratado
a aplicação do Triângulo às ordens numéricas, às combinações, para determinar a parte que
cada jogador deve receber quando dois jogadores fazem várias partidas e, por fim, a aplicação
do triângulo para achar as potências de binômios e de apótomos20.
Ao tratado referente às várias aplicações do Triângulo Aritmético, no qual o gerador é
a unidade, seguem-se mais sete tratados, dois deles sobre as Ordens numéricas, outro Sobre o
produto de números consecutivos, Resolução geral de potências numéricas, Combinações,
Sobre números múltiplos e Soma de potências de números.
Teceremos algumas considerações sobre o Tratado referente às Combinações, que é
uma das aplicações do Triângulo Aritmético e que foi escolhido pela presente pesquisadora
para fazer parte do segundo bloco de atividades da pesquisa. Pascal iniciou esse tratado
elaborando uma definição do termo combinação, evidenciando em que sentido o compreende.
Porém, mais uma vez, ele utiliza a técnica da exemplificação para poder definir o termo.
Se for posta uma quantidade qualquer de quaisquer elementos, a partir dos quais seja
permitido tomar outra quantidade, por exemplo, se de quatro elementos, expressos
pelas letras A, B, C, D, seja permitido tomar dois quaisquer, à vontade, as maneiras
em que dois diferentes possam ser escolhidos dos quatro apresentados se chamam
combinações. (PASCAL, 2013, p. 135).

Após essa definição, encontramos cinco lemas, dos quais os quatro primeiros formam
uma base para compreensão de algumas regras das combinações, tais como um número
qualquer não se combina em um menor (LEMA I).

20

Pascal usa ‘binômio’ para expressões da forma A+n e, em contraste, ‘apótomo’ para A–n (nota do tradutor).
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O quinto lema consiste em uma forma de encontrar o resultado que é de qualquer
combinação entre dois números no Triângulo Aritmético. Essa implicação é demonstrada a
partir do exemplo de uma fileira do triângulo, supondo-se dois outros lemas. Esse mesmo
Lema V é anunciado também como um problema: Dados dois números desiguais, descobrir
no Triângulo Aritmético, de quantas maneiras o menor se combinará no maior. Em seguida,
são apresentados dois métodos de resolução do mesmo. Observaremos o primeiro método,
que pode ser constatado a partir dos números da Figura 7.
A soma das células da quarta fileira do sexto triângulo satisfaz o problema, a partir
dos precedentes, ou seja, células D+E+F. Esses são os números 1+4+10, ou 15.
Logo 4 se combina em 6 de 15 modos. (PASCAL, 2013, p. 140).

Esse valor pode ser confirmado pelo resultado encontrado na fórmula atual para o
cálculo de combinações, ao se querer encontrar o número de combinações de 6 elementos
tomados 4 a 4, o que nas palavras de Pascal significa o número de vezes que 4 se combina em
6:
𝐶6,4 =

6!
= 15
4! (6 − 4)!

Pascal observou que no Triângulo poderiam ser encontradas diversas relações que
foram chamadas de Proposições de I a X, neste tratado, entre números que se combinam.
Cada proposição é seguida de uma demonstração, que é justificada em termos das
Consequências do Triângulo Aritmético.
A dinâmica segue a linha de raciocínio da demonstração das consequências, porém,
como as consequências já foram demonstradas em outro item da obra, o autor só as cita, para
justificar o resultado apresentado. Por exemplo, a Proposição I afirma que Dois números
quaisquer se combinam da mesma maneira na sua soma e é justificada pela Quinta
Consequência do Triângulo Aritmético. Tomando os números 2 e 4 e calculando o número de
combinações destes em sua soma 6, encontramos 15 nos dois resultados.
𝐶6,2 =

6!
6!
= 15 𝐶6,4 =
= 15
2! (6 − 2)!
4! (6 − 4)!

Pode-se observar no Triângulo que a cominação de 2 em 6 está em uma célula
recíproca à combinação de 4 em 6 e a quinta consequência do Triângulo Aritmético diz que,
se as células são recíprocas, conclui-se que elas são iguais. Dessa mesma maneira,
demonstram-se todas as outras proposições com relação às combinações.
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Por fim, o Tratado sobre as combinações é finalizado com dois problemas de como
encontrar a combinação entre dois números sem utilizar o Triângulo Aritmético.
Encerramos aqui a apresentação do Triângulo Aritmético como foi proposto por
Pascal. Na próxima sessão retornar-se-á ao Triângulo Aritmético no contexto da utilização de
atividades didáticas.
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4 O MÓDULO DE ENSINO: AS ATIVIDADES HISTÓRICAS
Neste capítulo, apresentaremos o espaço da intervenção de nossa pesquisa e os sujeitos
envolvidos. Faremos ainda um relato das questões iniciais lançadas aos alunos, bem como da
aplicação dos dois blocos de atividades que compunham o módulo de ensino.
Escolhemos como espaço para a nossa intervenção um curso de extensão de 30h
(divididos em oito encontros, aos sábados) lançado por nós na UFRN – no campus de Natal,
nos meses de agosto à outubro de 2012. O curso teve como objetivo aplicar e discutir a
viabilidade da utilização de atividades históricas no ensino-aprendizagem do Triângulo
Aritmético e das combinações. A escolha de trabalharmos em um curso de extensão se deu
pelo fato de não sermos professora da instituição e por estarmos no meio do período letivo, o
que dificultaria nossa entrada em uma disciplina, pois poderia prejudicar o trabalho de outro
professor sem um planejamento prévio conjunto.
As inscrições para o curso foram abertas a todos os interessados pelo tema, aos alunos
de graduação, bem como aos professores da Educação Básica em exercício. Não
especificamos que os inscritos deveriam ser do curso de Matemática, nem professores de
Matemática. A princípio, nove pessoas iniciaram o curso, dos quais quatro eram alunos do
curso de Licenciatura em Matemática, quatro de Licenciatura em Física e um do bacharelado
em História. Dos nove inscritos que iniciaram o curso, cinco deles estiveram conosco até o
fim, três eram alunos da Licenciatura em Matemática (um do IFRN e dois da UFRN) e dois
eram alunos do curso de Licenciatura em Física da UFRN.
No primeiro dia do curso, apresentamos a nossa proposta aos participantes, bem como
informamos que o curso fazia parte da nossa pesquisa de doutorado. Pedimos a colaboração
dos mesmos para que se dispusessem a participar e permitir a utilização das atividades e
quaisquer instrumentos escritos na nossa pesquisa. Todos permitiram a utilização de seus
nomes originais, mas optamos por utilizar nomes fictícios de forma a preservar suas
identidades.
Aplicamos inicialmente algumas questões aos alunos. Essas questões foram divididas
em duas partes. A primeira com questões de informações pessoais e formação escolar dos
alunos. A segunda com questões sobre conhecimentos matemáticos com relação ao Triângulo
Aritmético.
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4.1 QUESTÕES INICIAIS
4.1.1 Dados dos sujeitos da pesquisa
Cinco alunos responderam às questões iniciais, cuja faixa etária está entre 19 e 26
anos, porém um deles não concluiu a pesquisa. Apesar de coincidir o número de alunos que
iniciaram e finalizaram conosco, um dos que concluíram não compareceu ao primeiro dia e
portanto não respondeu essas questões iniciais. Na amostra, dos cinco que responderam, dois
estudaram o ensino fundamental em escola pública e três em escolas da rede privada. Com
relação ao ensino médio, os dados se invertem: três estudaram o ensino médio em escola
pública e dois na rede privada. Desses cinco alunos, três se identificaram como sendo do sexo
feminino e cursam licenciatura em Matemática, uma está no 1º período do curso e duas estão
no 6º, os outros dois alunos são do sexo masculino e cursam licenciatura em Física.
4.1.2 Questões específicas
Apresentamos aos alunos o Triângulo Aritmético da Figura 8 e solicitamos que o
observassem e respondessem cinco questões, que listaremos a seguir, juntamente com os
comentários das respostas. Gostaríamos de pontuar que esses comentários serão feitos a partir
do ponto de vista matemático, apontando incorreções dos alunos, visto que nesse momento
inicial não pretendíamos fazer uma análise da compreensão dos alunos, pois não tínhamos
condições de fazer inferências a partir de estudos anteriores à nossa pesquisa.
Figura 8: Triângulo Aritmético

Fonte: Elaboração do próprio autor
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PERGUNTA 1: Em algum momento de sua vida escolar você teve oportunidade de conhecer
esse Triângulo Aritmético? Fale sobre o que você aprendeu sobre ele. Especifique ainda se
isso aconteceu no curso de matemática ou anterior a ele.
Ao verificar os resultados obtidos, Maria e Carolina afirmaram não conhecer esse
Triângulo, nem tampouco lembram de terem visto no curso de Licenciatura, já a aluna Júlia
afirmou que sim. Ela disse ter conhecido a história desse Triângulo mais profundamente na
universidade, mas também viu um pouco no ensino fundamental. Apesar disso, observou-se
que Júlia não apresentou nas outras questões nenhum conhecimento sobre as propriedades
numéricas do Triângulo.
Os outros dois alunos afirmaram ter visto acerca dessa temática no ensino médio.
Pedro escreveu que lembra que se trata de um triângulo equilátero (possui dois lados iguais),
podendo então, calcular o seno, o cosseno e a tangente. Observamos aqui alguns equívocos
por parte desse aluno, o primeiro deles é a afirmação que faz sobre a classificação de um
triângulo. Sabe-se que o triângulo equilátero é aquele que possui os três lados de mesma
medida e não dois como o aluno afirmou. Outro fato é de que quando se falou em Triângulo a
imagem que veio ao aluno foi de “seno, cosseno e tangente”. O aluno não observou que não
era um “triângulo geométrico” e portanto não possuía ângulos.
PERGUNTA 2: Que relações ou propriedades você poderia tirar a partir dele?
Como resultado, observou-se que nenhum aluno lembrou de propriedade alguma,
porém alguns deles registraram relações que observaram no momento em que respondiam às
questões. O aluno Pedro observou que “nas laterais do Triângulo o número 1 se repete e os
números do meio como 2, 3, 4 e 6 são as somas que há no Triângulo, como de cima para
baixo 1+1=2 do meio e assim, sucessivamente”. O aluno percebeu que os números que
constam no Triângulo são a soma dois números acima deles.
O aluno João fez várias observações e registrou no seu protocolo algumas
propriedades percebidas, como podemos ver na Figura 9.
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Figura 9: Resposta do aluno João

Fonte: Arquivo da autora

Através da resposta contida na Figura 9, pode-se evidenciar duas relações, “o número
é somado com o número do lado e o resultado se dá na próxima linha”, que corresponde à lei
de formação do Triângulo, presente na obra de Pascal e que “essas bordas são compostas por
1, ou seja o Triângulo começa com 1 e tem sempre em seus extremos o número 1”, que
corresponde à Primeira Consequência do Triângulo Aritmético.
A aluna Júlia ressaltou a relação “das operações, da lógica e semelhança de lados”. A
mesma não deixou claro o que queria dizer com isso, mas entendemos que essa é uma
resposta padrão de muitos alunos quando tratam de matemática. Já Carolina fez algumas
observações, mas se deteve na quantidade de células do desenho, o que prejudicou sua
compreensão.
Figura 10: Resposta da aluna Carolina

Fonte: Arquivo da autora
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Transcreveremos aqui a resposta de Carolina a fim de entendermos seu raciocínio:
“Não sei! Mas, observando em cada linha, a quantidade de quadradinhos são expressas pela
soma dos números de suas respectivas linhas, na coluna A e B a afirmação anterior se repete.”
O Triângulo em que a aluna circulou a “coluna A e B” encontra-se na Figura 10, nele
encontramos em cada uma das “colunas” cinco células, na qual a soma dos valores
1+1+1+1+1 é exatamente 5, que é justamente o número de células em cada “coluna”. Porém,
ela afirma isso para qualquer linha ou coluna do Triângulo, o que coincide com a afirmação
também nas duas primeiras linhas, 1 célula na 1ª linha e duas na segunda (1+1). Mas isso não
acontece, por exemplo, na terceira linha, que possui três células, porém a soma dos seus
valores são 1+ 2+1 = 4.
Perguntas 3, 4 e 5 foram as seguintes:


Alguma dessas propriedades você conseguiria demonstrar? Se sim, apresente

essa demonstração.


Nos seus estudos anteriores (se houve) você encontrou alguma relação

existente entre o Triângulo Aritmético e as combinações?


Tente resolver o seguinte problema proposto por Pascal: Dados dois números

desiguais, descobrir no Triângulo Aritmético, de quantas maneiras o menor se combinará no
maior.
Verificou-se que nenhum aluno respondeu a essas três questões.
Após a aplicação do questionário, trabalhamos com dois textos, um com o resumo da
história do Triângulo Aritmético antes de Pascal, que discutia se realmente o Triângulo é de
Pascal como se costuma afirmar, e outro com um trecho do livro do Boyer (2012), trazendo
algumas considerações sobre o Triângulo a partir da obra de Pascal.
A conversa sobre os textos foi favorável à pesquisa, pois os alunos mostraram-se
interessados para discutir o assunto. Ao observar os textos, perceberam que o Triângulo
Aritmético já existia antes da obra de Pascal.
Uma apresentação de slides foi feita posteriormente sobre quem foi Pascal e o que
contém sua obra (na visão de EVES, 2004). Em seguida, uma apresentação de sua obra
traduzida (PASCAL, 2013). Em cada lâmina, foi apresentada um pouco da vida de Pascal e
do seu Tratado e nessa parte foi promovida uma discussão sobre a importância da obra.
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Carolina perguntou se os matemáticos continuam “produzindo” matemática na atualidade e os
alunos Samuel e Mário se mostraram sabedores de novas produções matemáticas.
4.2 AS ATIVIDADES HISTÓRICAS
O módulo de atividades históricas produzido para esta pesquisa constou de duas
partes. A primeira traz conceitos do Triângulo Aritmético e a segunda versa sobre a aplicação
do Triângulo Aritmético às combinações.
A primeira parte do bloco está subdividida em seis atividades com os seguintes títulos:
Atividade 1 – Explorando o Triângulo Aritmético
Atividade 2 – Consequências aditivas
Atividade 3 – Consequências recíprocas e de progressão
Atividade 4 – Consequências aditiva e multiplicativa
Atividade 5 – Consequência – proporção e indução
Atividade 6 – Consequências proporcionais
A segunda parte está dividida em cinco atividades:
Atividade 1 – Combinações aditivas
Atividade 2 – Combinações multiplicativa e proporcional
Atividade 3 – Combinações proporcionais
Atividade 4 – Lema VI
Atividade 5 – Combinações de progressão
As atividades foram nomeadas de acordo com o seguinte princípio: nas dezenove
consequências encontradas no texto de Pascal sobre o Triângulo Aritmético, observamos
resultados que tratam de soma e do produto entre células e a essas consequências chamamos
aditivas e multiplicativas, respectivamente. Aos resultados que tratam da reciprocidade e de
progressão entre células, chamamos de consequências recíprocas e de progressão. As
consequências que tratam com a proporcionalidade entre células, chamamos de proporcionais.
Na 12ª Consequência, em particular, Pascal utiliza o princípio da indução, que consta na
atividade 5 do primeiro bloco, a qual chamamos de consequência – proporção e indução.
Procedemos da mesma forma para nomear as atividades do segundo bloco, sendo chamadas
de combinações aditivas, multiplicativas e assim sucessivamente.

76

Apresentaremos as questões de cada atividade e em seguida as respostas dos alunos
juntamente com nossas reflexões acerca das suas respostas e das discussões suscitadas.

4.2.1 Parte I: Consequências do Triângulo Aritmético
A primeira atividade teve como objetivo fazer com que os alunos compreendessem
como se dá a construção do Triângulo Aritmético na obra de Blaise Pascal. Nela encontramos
questões que levam o aluno a construir o Triângulo Aritmético e observar as relações que
podem ser encontradas nele.
ATIVIDADE 1 – EXPLORANDO O TRIÂNGULO ARITMÉTICO
1. Vamos construir o Triângulo Aritmético, utilizando como referência o texto de Blaise Pascal.
Chamo Triângulo Aritmético uma figura que tem a seguinte construção.
De um ponto, G, qualquer, traço duas retas, GV e G , uma perpendicular à outra, e, sobre cada uma
dessas, tomo tantas partes contíguas iguais que se quiser, começando em G, nomeando-as 1, 2, 3, 4, e assim por
diante; esses números são os expoentes das divisões das retas.
Em seguida, ligo os pontos da primeira divisão, sobre cada uma das duas retas, com um segmento,
formando assim um Triângulo cuja base é o referido segmento.
Da mesma maneira, ligo os dois pontos da segunda divisão com um outro segmento, que será a base de
um segundo Triângulo.
E ligando assim todos os pontos de divisão que têm o mesmo expoente, formo tantos Triângulos e
bases.
Traço, através de cada um desses pontos de divisão, retas paralelas aos lados, de tal forma que se
cortam formando pequenos quadrados, que chamo células.
E as células que estão entre duas retas que vão da esquerda à direita são chamadas células de uma
mesma fileira paralela [...]. E as que estão entre duas retas que vão de cima para baixo são chamadas de uma
mesma fileira perpendicular [...].
E as que atravessam diagonalmente ao longo da mesma base são chamadas células de uma mesma base [...].
As células de uma mesma base, igualmente distantes dos seus extremos, são chamadas recíprocas [...], pois o
expoente da fileira paralela de uma é o mesmo que o expoente da fileira perpendicular da outra.
2. Nomeie cada célula do seu Triângulo, em seguida dê exemplos.
(a) de células de uma mesma fileira perpendicular
(b) de células de uma mesma fileira paralela
(c) de células de uma mesma base
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3. Apresente alguns pares de células recíprocas:
(a) O que podemos observar nos seus expoentes?
(b) Que relação pode-se tirar entre os expoentes das fileiras paralelas e perpendiculares e o expoente de sua
base?
(c) A relação encontrada na letra (b) vale para qualquer outra célula?
4. Agora vamos preencher o Triângulo Aritmético.
Ora, os números que são colocados em cada célula são achados pelo seguinte método:
O número da primeira célula, a do ângulo retângulo, é arbitrário; mas esse sendo colocado, todos os outros são
determinados; e por essa razão é chamado o gerador do Triângulo.
Escolha um gerador para o seu Triângulo. E complete-o da seguinte forma:
O número de cada célula é igual ao número da célula que a precede na sua fileira perpendicular somado com o
da célula que a precede na sua fileira paralela.
5. Observe cuidadosamente o Triângulo construído, que relações você pode perceber entre as células:
(a) das fileiras paralelas?
(b) das fileiras perpendiculares?
(c) das fileiras paralelas, perpendiculares e as bases?
(d) Há alguma relação entre as células de duas fileiras?
(e) Entre as células de mesma base?
(f) Entre células recíprocas? Apresente todas as relações que você pode perceber no Triângulo Aritmético.

Para essa atividade, formaram-se três grupos. O Grupo 1 foi composto pelos alunos
Francisco, João e Carlos, todos alunos do curso de Física. Francisco apresentou um somatório
∑𝑛𝑖=0(𝑎 + 𝑏)𝑖 , observando uma relação com a soma dos coeficientes de binômios, alegando
que a base é simétrica em razão do somatório. Na Figura 11, encontra-se o Triângulo
construído por esse grupo.
Figura 11: Triângulo Aritmético dos alunos Francisco, João e Carlos
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Fonte: Arquivo da autora

O aluno Carlos chegou somente após o intervalo, porém desenvolveu muito bem a
atividade, cujos resultados foram apresentados sem necessidade de auxílio. Esse grupo foi o
único que concluiu sozinho que a soma os expoentes das células recíprocas, na questão 3, dá
sempre um número maior do que o expoente da base, para explicar que é um número a mais.
O registro do raciocínio dos alunos pode ser visto na Figura 12.
Figura 12: Células recíprocas Francisco, João e Carlos

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos tomaram a célula K como exemplo. Pode-se ver que K se encontra na 4ª
fileira paralela, na 3ª perpendicular e na 6ª base (4 + 3 = 7), um número a mais do que 6).
Esses alunos fizeram o mesmo para outras células e registraram que “podemos encontrar o
número da base, somando o expoente da paralela com o da perpendicular e diminuindo 1”.
O Grupo 2 foi composto por Samuel, Iago e Pedro. Os alunos Samuel e Pedro não
apresentam dificuldades em termos dos cálculos, porém Iago compreende com um pouco de
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dificuldade, talvez isso se justifique pela escolha do aluno em fazer um curso de graduação da
área de humanas e ter vindo ao nosso curso por gostar muito de história. Apesar disso, eles
foram os primeiros a finalizar as questões de 1 a 3. Expliquei-os como preencher o Triângulo
e logo não apresentaram dificuldades. Na questão 3, que pergunta qual a relação entre os
expoentes das células recíprocas e o expoente da base, eles tentaram o produto, não
conseguindo perceber outra ideia. Fiz alguns exemplos, tomando a soma da fileira paralela e
perpendicular e Samuel logo percebeu.

Figura 13: Triângulo Aritmético de Pascal

Fonte: Pascal (2013)

Vejamos um exemplo na Figura 13. Sejam duas células recíprocas E e R, a soma do
expoente21 da fileira perpendicular22 de E é igual a 2 (pe = 2), o expoente da fileira paralela23
é igual a 4 (pa = 4), somando esses valores encontra-se 6, já o expoente da base que se

21

Lembramos que expoente é o número correspondente a cada fileira.
Utilizaremos pe para designar o expoente da fileira perpendicular.
23
Utilizaremos pa para designar o expoente da fileira paralela.
22
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encontram as duas células é igual a 5. Somente mostrando os exemplos, eles concluíram que a
soma dos expoentes da paralela com o da perpendicular é um número maior que o da base.
O terceiro grupo foi formado por Maria, Júlia e Carolina. Esta última ficou
trabalhando sozinha, pois quis se dedicar à construção do seu próprio Triângulo Aritmético,
por sua vez Maria e Júlia prosseguiram normalmente nas outras questões, entretanto, elas
apresentaram um pouco de confusão na questão de fileiras paralelas e fileiras perpendiculares.
Carolina não conseguiu finalizar a atividade e pediu para levar para resolvê-la em casa.
Na questão das células recíprocas, Carolina só percebeu o produto entre os expoentes
da paralela e da perpendicular pois tomou como exemplo os elementos das pontas do
Triângulo. Como os elementos estão nas pontas, eles possuem um dos expoentes igual a 1, o
que torna verdade o produto [Vejamos: Célula V, pa=7, pe=1, fazendo o produto 7x1 = 7, que
é igual ao valor da base de V]. Com isso, sugeri a Carolina tomar outros elementos para
verificar essa ideia. Ela percebeu que estava errada e quando sugeri a soma (pa + pe) percebeu
que sempre dava “um número a mais”.
Ao serem solicitados na questão 5 a encontrar relações entre as células, fileiras e bases
no Triângulo, o Grupo 1 apresentou dificuldades na hora de escrever as conclusões que
chegaram, o que só o fez apresentar um único resultado. Vejamos: “A soma de todas as
células de uma mesma fileira paralela é igual a próxima célula da última do somatório, da
mesma fileira perpendicular a essa última célula”. Como a escrita pareceu-nos confusa,
pedimos aos alunos que mostrassem exemplos do que eles queriam dizer. Chegamos à
conclusão de que essa seria a ideia da Segunda Consequência da obra: Em todo Triângulo
Aritmético, cada célula é igual à soma de todas as células da fileira paralela precedente,
compreendidas entre a sua fileira perpendicular e a primeira, inclusivamente.
Todos os outros grupos tiveram dificuldades na escrita da questão 5. Eles realizaram
cálculos e observaram relações entre eles, porém não conseguiam respondê-la. O grupo que
mais avançou foi o 2. Na Figura 14, podemos ver o que eles perceberam. Os componentes do
grupo 3, por sua vez, ficaram sem paciência por perceber o resultado e não conseguirem
colocar de forma escrita o que encontraram.
Figura 14: Conclusões da questão 5 – Grupo 2
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Fonte: Arquivo da autora

A ideia do item (a) na Figura 14 é a mesma contida na Segunda Consequência, já
citada anteriormente. Já a do item (b) nos leva à Terceira Consequência: Em todo Triângulo
Aritmético, cada célula é igual à soma de todas as células da fileira perpendicular
precedente, compreendidas entre sua fileira paralela e a primeira, inclusivamente.

Figura 15: Conclusões da questão 5

Fonte: Arquivo da autora

Observamos no item (e) o mesmo resultado contido na Sétima Consequência: Em todo
Triângulo Aritmético, a soma das células de cada base é o dobro da soma das células da base
precedente. Já a Quinta Consequência pode ser claramente observada no item (f), pois afirma
que Em todo Triângulo Aritmético, cada célula é igual à sua recíproca.
Nas conclusões do Grupo 3 (Figura 16), observamos a Sexta Consequência, que
afirma que Em todo Triângulo Aritmético, uma fileira paralela e uma perpendicular, tendo o
mesmo expoente, são compostas de células iguais.
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Figura 16: Conclusões da questão 5- grupo 3

Fonte: Arquivo da autora

Esse grupo chegou também ao resultado da Quinta Consequência quando afirmou que
“as células recíprocas estão na mesma distância das células extremas, apresentam o mesmo
valor numérico entre as suas distâncias”. E assim encerramos a primeira atividade.
Na segunda atividade, levamos os alunos a observar as propriedades do Triângulo
Aritmético a partir das consequências apresentadas por Pascal. Nessa atividade, são
trabalhadas as Consequências de um a quatro.

ATIVIDADE 2 – CONSEQUÊNCIAS ADITIVAS
1. PRIMEIRA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, todas as células da primeira fileira
paralela e da primeira fileira perpendicular são idênticas ao gerador.
Vejamos o seguinte Triângulo Aritmético:

a) Essa consequência poderia ser verificada para qualquer gerador diferente de 1?
b) Como poderíamos demonstrar essa consequência utilizando a regra para preenchimento das células
de um Triângulo Aritmético?
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2. SEGUNDA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, cada célula é igual à soma de todas
as células da fileira paralela precedente, compreendidas entre a sua fileira perpendicular e a primeira,
inclusivamente.
(a) Reescreva com suas palavras essa consequência. Em seguida, apresente alguns exemplos dessa
afirmação com as células do Triângulo acima.
(b) Mostre que F = A + B + C. Essa seria uma demonstração da consequência acima?
3. TERCEIRA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, cada célula é igual à soma de todas
as células da fileira perpendicular precedente, compreendidas entre sua fileira paralela e a primeira,
inclusivamente.
(a) Qual seria a ideia central para provar essa afirmação?
(b) Relembre o caminho utilizado na SEGUNDA CONSEQUÊNCIA e mostre que C = B +  + .
4. QUARTA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, cada célula, diminuída pela unidade,
é igual à soma de todas as células compreendidas entre sua fileira paralela e sua fileira perpendicular,
exclusivamente.
(a) Escolha uma célula qualquer. Pinte toda a sua fileira paralela e a perpendicular. Quanto vale a soma
das células que estão entre as partes pintadas?
(b) Mostre qual a relação entre esse valor encontrado e a célula escolhida por você.
(c) Generalize esse resultado para qualquer célula. Isso condiz com a Quarta Consequência? O que
significa a expressão “exclusivamente” no texto da Quarta Consequência?
(d) Reescreva essa consequência com suas palavras.

Muitos alunos que participaram da primeira atividade, faltaram a essa segunda. Um
novo aluno iniciou o curso neste dia, a saber, Guilherme. Para a atividade 2, os grupos
tiveram a seguinte formação: Grupo1: Júlia, Maria e Mário; Grupo 2: Carolina e Guilherme;
Grupo 3: João.
A primeira questão da atividade, que versa sobre a Primeira Consequência, foi
bastante fácil para todos os alunos. No item que perguntava se essa consequência poderia ser
verificada para qualquer gerador diferente de 1, todos os grupos responderam que sim, pois
entenderam que o gerador era um número arbitrário.
O Grupo 2 quis achar relações com as matrizes como algo do tipo Cij, e insistiam em
achar uma regra geral para a Primeira Consequência. Isso se deu pela palavra “demonstrar”
utilizada no item (b). Sobretudo para Guilherme, a palavra “demonstrar” pede uma sentença
matemática. Ele demorou a aceitar que apenas o texto explicando o procedimento ou a escrita
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de uma regra geral para escrever a 1ª Consequência significava a demonstração. O seu grupo
apresentou a resposta contida na Figura 17.
Figura 17: Conclusão da Consequência 1 – Grupo 2

Fonte: Arquivo da autora

Já os outros dois grupos fizeram uma breve explicação. João respondeu, “por exemplo,
a célula  é igual a célula precedente da fileira paralela com a célula precedente da fileira
perpendicular. Daí vemos que:

 = π + 0 → 1 = 1”. O Grupo 1 apresentou o raciocínio

contido na Figura 18.
Observamos claramente o raciocínio dos alunos, que não importa qual o gerador
escolhido, quem determina a sua repetição é a regra de formação do Triângulo Aritmético.

Figura 18: Conclusão da Consequência 1- Grupo 1

Fonte: Arquivo da autora

Com relação à Segunda Consequência, que consta na segunda questão da atividade, no
item (a), os alunos observaram a veracidade da mesma, apresentaram exemplos e
reescreveram a consequência. Vejamos na Figura 19.
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Figura 19: Segunda Consequência – Grupo 2

Fonte: Arquivo da autora

Observamos que o Grupo 2 escreveu identicamente à Pascal, somente acrescentando o
texto “exceto para as células geradoras”. Eles queriam dizer que a consequência não vale para
as células da primeira fileira paralela e da primeira fileira perpendicular (Figura 20).

Figura 20: Segunda Consequência – Grupo 2

Fonte: Arquivo da autora

Vejamos a resposta do grupo 3, na Figura 21.
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Figura 21: Segunda Consequência – Grupo 3

Fonte: Arquivo do autor

Observamos a partir daqui certa dificuldade dos alunos em reescrever com suas
palavras aquilo que foi percebido através dos cálculos.
Foi necessário auxiliar todos os alunos na Segunda Consequência na parte da
demonstração. Iniciamos na lousa a ideia da demonstração, saindo de F= E + C até chegar
que F= A+B+C. Apenas o grupo 2 teve a ideia de mostrar a partir das letras das células. Até
então, ainda não havíamos demonstrado nada sem utilizar o valor das células, o que poderia
causar dificuldades caso os alunos não soubessem lidar com as demonstrações à maneira de
Pascal.
A demonstração só apareceu para casos particulares como, por exemplo, na resposta
de João que substituiu os valores de A, B e C, na expressão F=A+B+C (Figura 22).

Figura 22: Demonstração Segunda Consequência
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Fonte: Arquivo da autora

A terceira questão da atividade, que dizia respeito à Terceira Consequência de Pascal,
foi mais simples para todos, já que obtiveram o exemplo da segunda. A título de ilustração,
segue a resposta do Grupo 1 na Figura 23.
Figura 23: Demonstração Terceira Consequência

Fonte: Arquivo da autora

A ideia, na questão que trata da Quarta Consequência, é que, ao pintarem as células, os
alunos visualizem o que Pascal concluiu na consequência em questão. Cada grupo escolheu
uma célula e pintou o Triângulo, como pode ser observado na Figura 24.
Como já dito pelos alunos do Grupo 1, eles escolheram a célula 𝜔 que tem valor 10.
Ao somar as células entre as fileiras paralela e perpendicular a qual 𝜔 pertence, obtém-se:
𝐺 + 𝜎 + 𝜋 + 𝜑 +  +  = 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 9, que é um número 𝜔 diminuído de
uma unidade.
Figura 24: Resposta dos alunos – Quarta Consequência
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Fonte: Arquivo da autora

A Quarta Consequência nos diz que Em todo Triângulo Aritmético, cada célula,
diminuído pela unidade, é igual à soma de todas as células compreendidas entre sua fileira
paralela e sua fileira perpendicular, exclusivamente. O Grupo 2 também compreendeu o que
afirma a consequência acima. Porém, Guilherme teve uma pequena confusão com a palavra
“entre” (grifada acima). Ele afirmou que a palavra entre já não incluía as fileiras ou a célula, o
que só foi compreendido após uma conversa com seu grupo. Vejamos a resposta desse item
na Figura 25.
Figura 25: Resposta questão da Quarta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Já o Grupo 1 reexplicou a ideia de Pascal, somando 1 às células que estão entre as
partes pintadas (Figura 26).

Figura 26: Interpretação da Quarta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

O aluno João, ao explicar com suas palavras o caso particular para a célula C,
apresentou o resultado de Pascal da Quarta Consequência (Figura 27).
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Figura 27: Explicação do aluno João – Quarta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

A pergunta do item (c) teve dois propósitos. O primeiro deles era fazer com que os
alunos encontrassem uma expressão geral, utilizando as letras das células e não os valores
particulares. Em outras palavras, que os mesmos concluíssem que a consequência poderia ser
refeita para: Em todo Triângulo Aritmético, cada célula, diminuída pelo gerador, é igual à
soma de todas as células compreendidas entre sua fileira paralela e sua fileira perpendicular,
exclusivamente.
O Grupo 1 não apresentou resultados para essa generalização, mas em um rascunho de
suas anotações, podemos observar que a aluna Júlia respondeu sozinha esse resultado,
conforme a Figura 28.

Figura 28: Generalização da Quarta Consequência – aluna Júlia
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Fonte: Arquivo da autora

Tomando a célula 𝜔, a aluna chegou a conclusão que 𝜔 − 𝐺 = 𝜑 +  +  + 𝐺 +  +
𝜋. Já o Grupo 2 escolheu a célula 𝛾, deixando claro ao final que a condição seria verdadeira
para qualquer gerador (Figura 29).
Figura 29: Generalização Quarta Consequência – Grupo 2

Fonte: Arquivo da autora

Somente João não apresentou essa ideia da generalização para qualquer que fosse o
gerador.
O segundo propósito desse item era esclarecer a expressão “exclusivamente” contida
no texto da consequência. O texto de Pascal muitas vezes gerava incompreensões nos alunos,
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pois essa palavra é corriqueiramente utilizada pelos alunos com outro sentido. Esse objetivo
foi alcançado, como podemos ver na resposta do grupo 2 (Figura 30).
Figura 30: Explicação da expressão “exclusivamente”

Fonte: Arquivo da autora

Observamos ainda que o grupo afirmou que o resultado da consequência não vale para
as células da primeira fileira paralela e perpendicular, chamadas por eles de células geradoras.
Isso foi ratificado no item (d), que pede que os alunos reescrevam essa consequência com
suas palavras (Figura 31).
Figura 31: Reescrita da Quarta Consequência – Grupo 2

Fonte: Arquivo da autora

O Grupo 1 também reafirmou a ideia do somar “1” à célula escolhida, em vez de
diminuir “1” das células compreendidas entre as paralelas e perpendiculares, conforme
verifica-se na Figura 32.
Figura 32: Reescrita da Quarta Consequência – Grupo 1

Fonte: Arquivo da autora

O aluno Guilherme concluiu nesse item: “Dado uma célula qualquer x, temos que o
seu valor diminuído de uma unidade é igual às células que estão entre as próprias fileiras
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paralela da célula e da própria fileira perpendicular, ou seja, você deve desconsiderar as
fileiras paralela e perpendicular da própria célula e somar apenas as células compreendidas
neste intervalo que será um valor diminuído de um”.
O aluno Pedro não esteve presente no dia em que realizamos a segunda atividade. No
encontro seguinte, ele teve oportunidade de fazer a atividade sozinho. Algumas de suas
respostas condiziam com a demonstração da consequência, por exemplo, na Consequência 1,
ele afirmou que o gerador era arbitrário, e que as primeiras fileiras paralela e perpendicular
sempre serão iguais a esse gerador.
Porém, nas Consequências 2 e 3, em que Pascal afirma que cada célula é a soma de
todos os elementos da fileira paralela precedente e da perpendicular precedente,
respectivamente, ele não compreendeu. Nesse momento, não pudemos auxiliá-lo devido à
atenção que dávamos aos outros alunos na atividade seguinte. Portanto, percebemos que, sem
o nosso auxílio, o aluno não conseguia avançar nessa demonstração. Ao pedirmos na
atividade que Pedro reescrevesse a Segunda Consequência com suas palavras, o aluno
apresentou a resposta contida na Figura 33.
Figura 33: Reescrita da Segunda Consequência – aluno Pedro

Fonte: Arquivo da autora

Isso, no entanto, nada mais é do que o processo de construção do Triângulo e não a
demonstração da consequência solicitada. No item (b), em que ele deveria demonstrar que
F=A+B+C (um exemplo da Consequência 2), o aluno Pedro o faz, porém, não apresentou
relação alguma com a consequência. Realizando, assim, um processo totalmente mecânico.
Isso também foi observado na demonstração da Consequência 3.
Na Quarta Consequência, o aluno apresentou com coerência somente os itens (a) e (b),
mas quando solicitado para reescrever a consequência e generalizar o resultado da mesma, o
aluno não apresenta resposta (Figura 34).
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Figura 34: Resposta da Quarta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Na terceira atividade, encontramos as Consequências de cinco a nove. A parte
referente às Consequências cinco e seis tem como objetivo conhecer a propriedade da
reciprocidade dos elementos do Triângulo Aritmético. Já as questões referentes às
Consequências sete, oito e nove levam os alunos a observar a relação existente entre as somas
das bases do Triângulo e as progressões geométricas. A partir dessa atividade, mostraremos
cada questão e logo em seguida teceremos os comentários.
ATIVIDADE 3 – CONSEQUÊNCIAS RECÍPROCAS E DE PROGRESSÃO
1. QUINTA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, cada célula é igual à sua recíproca.
Vejamos como Pascal inicia essa demonstração: Pois, na segunda base , é evidente que as duas
células recíprocas,  e , são iguais e iguais a G.
Na terceira A, , , também é evidente que as recíprocas  e A são iguais e iguais à G. Na quarta, é
evidente que os extremos, D e , são, mais uma vez, iguais e iguais à G. E as entre essas duas, B e , são
claramente iguais.
(a)

Por que podemos dizer que B e  são claramente iguais?

(b)

Pascal continua: Então, mostra-se que as recíprocas são iguais em todas as outras bases.

Mostre como podemos concluir essa afirmação.

Para verificar que B e  são claramente iguais, dois grupos utilizaram a lei de
formação de cada célula. Vejamos as respostas dos grupos a essa questão. Na Figura 35, Júlia
e Maria apresentaram sua resposta.
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Figura 35: Resposta de Júlia e Maria – Quinta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Esse pensamento foi o mesmo utilizado Carolina e Guilherme na Figura 36.
Figura 36: Resposta Carolina e Guilherme – Quinta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Já o aluno João utilizou somente a definição de células recíprocas para justificar
(Figura 37). Observamos aqui que, ao construírem o Triângulo, na primeira atividade, os
alunos já perceberam que as células recíprocas são iguais. Ficando clara essa igualdade,
segundo eles não “necessitaria de demonstração”.
Figura 37: Justificativa do aluno João – Quinta Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Vejamos o protocolo das respostas de Júlia e Maria no item (b) da Figura 38. As
alunas tomaram duas células recíprocas da quinta base, E e R, chegando à conclusão que essas
células também são iguais. Apesar da escolha e do raciocínio para demonstrar essa igualdade
ter sido coerente, a explicação para que todas as outras abaixo também fossem iguais não foi
satisfatória.
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Figura 38: Resposta Júlia e Maria – item (b)

Fonte: Arquivo da autora

A conclusão de que os demais casos serão iguais não são justificados porque “os
cálculos sempre terminam em células recíprocas”, mas sim pelo fato de que cada par tomado,
a sua soma será composta de células recíprocas já demonstradas como iguais na base anterior.
A justificativa deve ser dada com relação às células que antecedem e não com o fim do
resultado. Como vemos nas palavras de Pascal “Então, mostra-se que as recíprocas são iguais
em todas as outras bases, porque os extremos são sempre iguais a G e as outras são sempre
dadas por outras iguais, recíprocas entre si, na base precedente.”. Essa confusão pode mais
uma vez ser explicada pelo fato de ser “óbvio” para os alunos que células recíprocas são
iguais.
Os alunos Guilherme e Carolina tomaram dois pares de células recíprocas para mostrar
que são iguais (Figura 39). Apesar de não terem explicitado no texto o porquê de todos os
outros pares de recíprocas serem iguais, eles deixaram claro que compreenderam que essa
demonstração poderia ser feita para as demais células, o que percebemos pela conclusão ao
final da Figura 39.

Figura 39: Resposta dos alunos Guilherme e Carolina – item (b)
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Fonte: Arquivo da autora

O aluno João, na Figura 40, tomou como exemplo os pares E e R; µ e H, para justificar
a reciprocidade entre as células, porém só demonstrou para o par B e .
Figura 40: Reciprocidade entre as células aluno João

Fonte: Arquivo da autora

2. SEXTA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, uma fileira paralela e uma perpendicular,
tendo o mesmo expoente, são compostas de células iguais.
(a) Escolha uma fileira paralela e outra perpendicular de mesmo expoente. Pinte-as por completo de
mesma cor. Observe se a consequência acima é verdadeira para esse caso.
(b) Como seria possível demonstrar essa consequência utilizando como justificativa a Quinta
Consequência?

A ideia do item (a) é que, ao pintar as fileiras, os alunos já observassem que elas são
formadas por células iguais.
Os três grupos conseguiram apresentar respostas para o item (b) sem o nosso auxílio.
Porém, cada um deles apresentou raciocínios distintos. O aluno João, que na questão anterior
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apresentou somente uma resposta particular, avançou bastante nesse item, justificando par a
par de células recíprocas na base D: “Tomando como exemplo a fileira paralela e
perpendicular pintados no triângulo, temos que as células recíprocas são iguais, de acordo
com a Quinta Consequência. Assim temos que: na quarta base D e  são iguais e iguais à G, e
são recíprocas, na quinta base é evidente que as duas células recíprocas F e  são claramente
iguais, assim vemos que em todo triângulo aritmético, uma fileira paralela e uma
perpendicular, tendo o mesmo expoente, são compostas de células recíprocas.
Figura 41: Sexta Consequência aluno João

Fonte: Arquivo da autora

Por sua vez, Guilherme e Maria apresentaram, na Figura 42, somente um caso
particular.

Figura 42: Sexta Consequência- Guilherme e Maria

98

Fonte: Arquivo da autora

As alunas Júlia e Maria avançaram também nesse item (Figura 43).
Figura 43: Sexta Consequência – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Vemos na resposta delas que foi percebido que não necessitava aqui mostrar caso a
caso, pois bastava observar que as fileiras eram formadas por células recíprocas.
3. SÉTIMA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, a soma das células de cada base é o
dobro da soma das células da base precedente.
Em sua obra, Pascal inicia a demonstração da seguinte forma:
Seja DB uma base qualquer. Digo que a soma das suas células é o dobro da soma das células da
precedente A.
(a) Mostre que essa afirmação é verdadeira.
(b) Como demonstrar que isso é verdade para todas as outras bases?

Todos os grupos entenderam o que afirmava a Sétima Consequência, portanto o item
(a) foi respondido pelos três grupos. Os grupos tomaram cada elemento da base DB,
somaram seus valores e mostraram a igualdade:
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𝐷 + 𝐵 + 𝜃 +  = 2. (𝐴 +  + )
Para responder o item (b), todos apresentaram um exemplo utilizando outra base.
Maria e Júlia tomaram as bases de expoentes 7 e 8. Carolina e Guilherme utilizaram as bases
de expoentes 4 e 5. João, por sua vez, tomou a mesma base apresentada na atividade como
exemplo, utilizando agora uma razão para demonstrar que uma base é o dobro da outra, como
se pode ver na Figura 44.
Figura 44: Sétima Consequência – João

Fonte: Arquivo da autora

Porém, apesar de todos apresentarem exemplos distintos e coerentes, somente
Guilherme e Carolina afirmaram a continuidade para as outras bases. Pelas falas dos outros
alunos, eles compreendem que podem fazer essa demonstração para quaisquer duas bases, o
que é um avanço. Mas o único grupo que deixou esse registro afirmou: “Se pegarmos outra
base posterior ela sempre será o dobro da base anterior”.
4. OITAVA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, a soma das células de cada base é o
número da progressão dupla, que começa com a unidade, cujo expoente é o mesmo do da base.
Mostre que é verdadeira essa afirmação utilizando a Sétima Consequência.

A única dúvida nessa questão foi o que seria “número da progressão dupla”, já que
eles não sabiam o significado. Lembrei-os o que seria uma progressão e o que significa ser
“progressão dupla”. Ao responder essa questão, os grupos de Júlia e Maria; Guilherme e
Maria apresentaram respostas semelhantes. Vejamos a resposta de Guilherme e Maria na
Figura 45.
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Figura 45: Oitava Consequência – Guilherme e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Vejamos a resposta de João na Figura 46. Inicialmente, não compreendemos o que ele
quis mostrar ao chegar a expressão 4G, em que G é o número gerador do Triângulo. Mas sua
ideia foi chegar à progressão G, 2G, 4G. Isso será confirmado por sua resposta na questão
seguinte.
Figura 46: Demonstração da Oitava Consequência – João

Fonte: Arquivo da autora

5. NONA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, cada base, diminuída pela unidade, é a
soma de todas as precedentes.
(a) Tome as bases de expoente 1 a 4 some os valores de suas células, compare com a soma das células
da base 5, veja se a consequência acima é verdadeira para esse exemplo.
(b) Mostre essa afirmação a partir da Oitava Consequência. Você consegue enxergar essa consequência
como tendo alguma relação com a soma dos termos de uma progressão geométrica?
(c) Mostre como ficaria essa consequência se o gerador for diferente de um.

O item (a) foi realizado sem dificuldades, já que os alunos precisavam somente
verificar uma igualdade. Após isso, a Nona Consequência foi compreendida e percebida para
todas as outras bases. A dificuldade que encontramos foi demonstrá-la, já que Pascal ao
demonstrar só faz a seguinte afirmação: Pois, isso é uma propriedade da progressão dupla.
Os alunos não lembravam ou não sabiam quais eram as propriedades da progressão dupla.

101

No intuito de ajudá-los, recorremos à soma dos termos de uma progressão geométrica
(PG). Inicialmente, mostramos na lousa a progressão dupla que correspondia à soma dos
elementos de cada base do Triângulo Aritmético
1,2,4,8,16,32,64,128 = 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26
Tomamos, em seguida, a soma dos quatro primeiros termos, ou das quatro primeiras
bases: 1 + 2 + 4 + 8 = 15 = 16 – 1 = 24 − 1. Fomos compreendendo, juntos, que a soma das
quatro primeiras bases (20 + 21 + 22 + 23 ) era igual à soma dos elementos da quinta base
subtraindo 1.
Utilizando a “fórmula das somas dos termos de uma PG”, temos:
𝑆𝑛=

𝑎1 (𝑞 𝑛 − 1)
𝑞−1

Onde 𝑎1 é o primeiro termo da progressão, 𝑞 é a razão e 𝑆𝑛 a soma dos n primeiros
termos da sequência. Substituindo os valores, 𝑎1 = 1, 𝑞 = 2, obtemos:
𝑆𝑛=

𝑎1 (𝑞 𝑛 − 1) 1(2𝑛 − 1)
=
= 2𝑛 − 1
𝑞−1
2−1

Tomando como exemplo as 5 primeiras bases, a soma delas será:
𝑆5= 25 − 1 = 32 − 1 = 31,
que nada mais é do que a soma dos elementos da sexta base subtraída de 1.
Após essa discussão os alunos foram levados a fazer os seus próprios registros.
Vejamos o protocolo de Júlia e Maria na Figura 47.
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Figura 47: Nona Consequência – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos Guilherme e Caroline registram seu raciocínio, que nos parece semelhante
ao do grupo anterior, porém, eles relembram o que diz a consequência para justificar o
raciocínio (Figura 48).
Figura 48: Nona Consequência – Guilherme e Caroline

Fonte: Arquivo da autora
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Vale ressaltar os registros de João. Ele apresentou outro caminho na solução, talvez
quisesse afirmar que segue a progressão G, 2G, 4G. Circulamos de verde, na Figura 49, o que
o aluno concluiu: que a base 5 (com soma dos elementos igual a 16) subtraída do somatório
das quatro primeiras bases é igual a 1. João apresenta o mesmo resultado de Pascal, porém
escrito à sua maneira. Pontuamos aqui que esse aluno se sente desafiado pelas atividades e
sempre procura mostrar um resultado diferente do que encontramos na fonte de Pascal.
Figura 49: Nona Consequência João

Fonte: Arquivo da autora

Para responder o item (c), todos os grupos refizeram o Triângulo Aritmético para um
gerador diferente de 1, escolhendo como gerador o número 2. A resposta de Maria e Júlia
resumem as ideias de todos os alunos (Figura 50).
Figura 50: Reescrita da Nona Consequência para gerador diferente de 1

Fonte: Arquivo da autora

Na quarta atividade, encontramos a 10ª e a 11ª Consequências que apresentam
resultados sobre as somas das células de duas bases e sobre as células do dividendo.
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ATIVIDADE 4 – CONSEQUÊNCIAS ADITIVA E MULTIPLICATIVA
1. DÉCIMA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, a soma de tantas células contíguas que se
queira em uma base, começando com um extremo, é igual ao mesmo número de células da base anterior,
somadas com as mesmas menos uma.
Vejamos como Pascal inicia a demonstração dessa consequência:
Seja feita a soma de tantas células que se queira na base D , por exemplo, as primeiras três, D+B+ . Digo que
isso é igual à soma das três primeiras da base precedente, A+ +, com as duas primeiras da mesma base,
A+.
a) Verifique se essa afirmação é verdadeira, substituindo os valores pelos que encontramos nas células.
b) Continue a demonstração de Pascal e em seguida apresente outro exemplo.

Dois grupos se formaram para essa atividade, um com Júlia e Maria e outro com
Guilherme e João. Eles caminharam bem na atividade, o grupo formado pelas meninas ficou
com um pouco de dúvidas se a soma era de todas as células da base anterior ou a mesma
quantidade da posterior. Depois que lemos juntos, essa dúvida foi retirada.
Os dois grupos não apresentaram dificuldades para realizar a atividade, visto que a
própria indicação já retirava possíveis dúvidas. Na resposta do grupo de Júlia e Maria,
podemos ver como elas pensaram (Figura 51).
Figura 51: Décima Consequência – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Podemos observar que no item (b) da Figura 51 foi utilizado a própria lei de
construção do Triângulo para demonstrar a consequência, D = A, B=A +  e  =  + . O
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grupo de Guilherme e João apresentou resultado semelhante, não trazendo, porém, outro
exemplo como solicitado.
2. DEFINIÇÃO: Chamo células do dividendo as, como G, ,  etc., que são atravessadas diagonalmente pela
reta que divide o ângulo retângulo no meio.
DÉCIMA PRIMEIRA CONSEQUÊNCIA: Cada célula do dividendo é o dobro daquela que a precede na sua
fileira paralela ou perpendicular.
a) Dê alguns exemplos dessa afirmação.
b) Utilizando a construção do Triângulo Aritmético é possível mostrar essa consequência. Mostre como podemos
provar isso.

Os alunos necessitaram da nossa ajuda na demonstração da 11ª Consequência. Apesar
de demonstrarem um crescimento da compreensão dos temas trabalhados, ainda não
conseguem pensar caminhos para demonstrar uma nova consequência. Eles mesmos
externaram que nem sempre pensam na ideia de utilizar as consequências anteriores.
Guilherme e João não apresentaram cálculos no exemplo, mas afirmaram que a célula
C é duas vezes a célula B, e C também duas vezes a célula . A ideia do grupo para a
demonstração dessa consequência foi substituir os valores a partir da construção de cada
célula, chegando ao resultado C = 2B (Figura 52).
Figura 52: Demonstração 11ª Consequência – Guilherme e João

Fonte: Arquivo da autora

Já o grupo de Júlia e Maria utilizou a Quinta Consequência (que trata das células
recíprocas), para demonstrar a consequência em questão, conforme podemos ver na Figura 53.
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Figura 53: Demonstração da 11ª Consequência – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Com esse item, encerramos a quarta atividade e iniciamos a quinta, que traz a 12ª
Consequência. Esta possui uma das demonstrações mais complexas da obra de Pascal, pois
apresenta por uma das primeiras vezes na História da Matemática o processo de demonstração
por indução. Como não sabíamos se os alunos tinham familiaridade com esse processo e por
estarmos cientes da complexidade da demonstração, resolvemos trabalhar diferentemente na
quinta atividade. Apresentamos a consequência e sua demonstração na íntegra aos alunos,
lendo e observando juntamente com eles os passos obscuros.
ATIVIDADE 5 – CONSEQUÊNCIA – PROPORÇÃO E INDUÇÃO
OBJETIVO: Compreender o processo de demonstração da 12ª consequência, observando o processo de indução
utilizado por Pascal.
DÉCIMA SEGUNDA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, duas células contíguas da mesma base
estão entre si, a superior para a inferior, como a quantidade de células daquela até o extremo superior da base,
inclusivas, são para a quantidade de células dessa até o extremo inferior da base, inclusivas.
Vejamos como Pascal inicia essa demonstração:
Sejam E e C duas células contíguas quaisquer da mesma base. Digo que
E
inferior,

está para

C
superior,

como

2

está para

pois há duas

3
pois há três

células abaixo

células acima

de E, a saber,

de C, a saber,

E e H;

C, R e .

Embora essa proposição tenha uma infinidade de casos, darei uma demonstração dela bastante curta,
supondo dois lemas.
O primeiro, que é evidente por si só, é que se acha a proporção na segunda base; pois é bastante claro
que  está para  como 1 está para 1.
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Segundo, se se achar a proporção em uma base qualquer, então achá-la-á necessariamente na base
subsequente.
Disto, se vê que é necessária em todas as bases; pois, se acha na segunda base pelo primeiro lema;
logo, pelo segundo, se acha na terceira base; logo, na quarta, até infinidade.
Só falta, então, demonstrar o segundo lema, da seguinte maneira. Suponha que se ache a proposição
em uma base qualquer, como a quarta, D, ou seja, suponha que D esteja para B como 1 está para 3, e B para 
como 2 para 2, e  para  como 3 para 1 etc. Então, digo que se achará a mesma proposição na base
subsequente, H, e que, por exemplo, E estará para C como 2 está para 3.
Pois, D está para B como 1 para 3, por hipótese.
Logo,

D+B está para B como 1+3 para 3.
E

para B como 4 para 3.

Da mesma forma, B está para  como 2 para 2, por hipótese.
Logo,

B+ está para B como 2+2 para 2.
C

Mas,

B

para B como

4 para 2.

para E como 3 para 4.

Logo, pela proporção perturbada24, C está para E como 3 está para 2.
O que queríamos demonstrar.
Mostra-se o mesmo para todas as outras, porque a prova é fundamentada no fato de que a proporção
se acha na base precedente, bem como no fato de que cada célula é igual a soma da célula precedente e a célula
superior, o que é verdadeiro em todo lugar.

Após a leitura, observamos alguns pontos:


Os alunos já tinham ouvido falar sobre o processo de indução, mas não lembravam
bem como utilizá-lo em uma demonstração.



Algumas propriedades das proporções não eram claras para os alunos, como a que foi
utilizada em: D está para B como 1 para 3, por hipótese. Logo, D+B está para B
como 1+3 para 3. Escrevendo na proporção:

𝐷
𝐵

1

=3 →

𝐷+𝐵
𝐵

=

1+3
3

relembrar aos alunos essa propriedade.


Ao falar de proporção perturbada, utilizei a seguinte explicação:
𝐶

4

C está para B como 4 está para 2 𝐵 = 2 (1)
Mas, B está para E como 3 está para 4

𝐵
𝐸

3

= 4 (2)

Por (1) temos: 2C = 4B e por (2) 4B = 3E, daí concluímos que 2C = 3E. (3)

24

Ver Proposição V23 dos Elementos de Euclides: a:b::c:d e b:e::f:c implica que a:e::f:d.

. Foi necessário
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C

3

Logo, pela proporção perturbada, C está para E como 3 está para 2. De (3) temos que E = 2 .
Ao terminar a leitura, as seguintes questões foram entregues aos alunos:
1.

Observe a demonstração acima e explique como vocês a entenderam.

2.

Você conhecia o processo de demonstração por indução matemática? Se não, você compreendeu a ideia

geral para demonstração dessa forma? Tente sintetizar o raciocínio de indução matemática utilizado por Pascal.
3.

Pelo trecho acima, você consegue apresentar o que seria a proporção perturbada?

Vejamos como cada grupo respondeu às questões. Acreditamos que a consequência
não ficou muito clara para João e Guilherme, pois observamos que os alunos só fizeram
reescrever a consequência utilizando suas palavras: “Em todo Triângulo Aritmético, duas
células que estão juntas na mesma base entre si, a célula superior está para a célula inferior
assim como a quantidade de células do espaço compreendido entre a célula superior e o limite
inferior e incluindo as células superior e a do limite superior, estão para a quantidade de
células compreendidas entre o espaço compreendido entre a célula inferior e o limite inferior
as incluindo”.
Observamos aqui que os alunos se perderam na escrita da consequência, sendo
necessária uma explicação verbal da parte deles para que fosse compreendido o que eles
queriam dizer.
Já na questão 2, os alunos apresentaram a resposta contida na Figura 54.
Figura 54: Explicação do processo de indução – João e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

Apesar de breve, o raciocínio dos alunos nos pareceu bastante coerente. Essa
afirmação em nenhum momento foi feita por nós, os próprios alunos chegaram a essa
conclusão. O que condiz com, por exemplo, o que Polya (978, p. 91) afirma: “A indução é o
processo de descoberta de leis gerais pela observação e combinação de exemplos
particulares”.
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As alunas Maria e Júlia compreenderam que ao responder a segunda questão estariam
falando do processo de indução matemática, bem como utilizando a proporção perturbada
solicitada na terceira pergunta. Resolveram, portanto, responder as duas questões ao mesmo
tempo.
Figura 55: Demonstração 12ª Consequência – Maria e Júlia

Fonte: Arquivo da autora

Elas uniram a hipótese de Pascal na quarta base e chegaram à proporção na quinta
base (tese), como podemos observar na Figura 55. Fizemos algumas escritas na resposta das
alunas, no intuito de explicitar melhor o raciocínio delas.
Na terceira questão, elas só escreveram a proporção que utilizaram na proporção
perturbada (Figura 56).
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Figura 56: Proporção perturbada

Fonte: Arquivo da autora

O aluno Pedro, apesar de não ter comparecido em muitas atividades, esteve presente
neste dia e apresentou respostas coerentes. Na primeira questão, o aluno escreveu com suas
palavras o que dizia a 12ª Consequência. A segunda e terceira perguntas que pediam a
compreensão sobre o processo de indução e a proporção perturbada podem ser observadas nas
suas respostas (Figura 57).
Figura 57: Indução e proporção perturbada – Pedro

Fonte: Arquivo da autora

A presente questão, que perguntava sobre o processo de indução, ao nosso ver,
apresentou resultados satisfatórios, dado que, conforme afirmamos no início dessa atividade,
os alunos não conheciam ou não se lembravam do que se tratava esse processo de
demonstração. O aluno Pedro, na Figura 57, concluiu que, para esse processo, supomos uma
verdade, que chamamos de hipótese, e tentamos provar para os casos seguintes. Já a questão
da proporção perturbada, mesmo sendo um termo novo para os alunos, foi também
compreendida, visto que para se chegar a ela, basta realizar algumas manipulações algébricas.
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A atividade de número seis apresenta questões envolvendo a 13ª, 17ª e 18ª
Consequências. Ressaltamos que algumas consequências foram sublimadas em detrimento de
outras. Escolhemos aquelas que darão suporte aos alunos no trabalho com as proposições
referentes à aplicação do Triângulo Aritmético às combinações. Contudo, as consequências
que não foram contempladas podem ser demonstradas pelos alunos sem dificuldades, a partir
daquelas trabalhadas nas atividades.
ATIVIDADE 6 – CONSEQUÊNCIAS PROPORCIONAIS
1. DÉCIMA TERCEIRA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, sendo duas células contíguas na
mesma fileira perpendicular, a inferior está para a superior como o expoente da base da célula superior está
para o expoente da sua fileira paralela.
Sejam F e C duas células quaisquer25 na mesma fileira perpendicular. Digo que
F

está para

C

como

5

para

3

Tente demonstrar essa afirmação utilizando a consequência anterior. (Dica: Utilize também uma das
propriedades das proporções).

Para execução dessa atividade, alguns alunos ficaram em grupos e outros preferiram
ficar sozinhos. Formaram-se dois grupos, um com Júlia e Maria, outro com Guilherme e João.
Os alunos Pedro e Carolina trabalharam individualmente. Todos os alunos apresentaram
dificuldades em ter uma ideia inicial da prova da consequência acima. Precisamos intervir e
sugerir a utilização da célula E e C. As alunas Maria e Júlia procederam de forma semelhante
a Pedro. Vejamos na Figura 58 como esse aluno pensou.
Figura 58: 13ª Consequência – Pedro

Fonte: Arquivo da autora

O raciocínio utilizado foi o seguinte: a célula E está para a célula C assim como 2 está
para 3 (utilizando a 12ª Consequência), já que a questão sugeria a utilização de uma
propriedade das proporções, os alunos utilizaram a soma E+C que daria a célula F. Daí em

25

Aqui Pascal deixa implícita a condição (necessária) de que as células sejam contíguas.

112

diante, a conclusão foi rápida: a célula F está para a célula C assim como 5 está para 3, o que
prova a consequência em questão.
Por sua vez, os alunos Guilherme e João apresentaram o mesmo resultado final, mas
resolveram iniciar de outra forma, o que resultou em uma passagem errônea no processo.
Vejamos o protocolo da atividade desses alunos na Figura 59.
Figura 59: Incompreensão da proporção – Guilherme e João

Fonte: Arquivo da autora

𝐹

Se levarmos em consideração a razão inicial 𝐶 , sabendo que F = E+C, pela própria
construção do triângulo, a 1ª igualdade (da Figura 59) apresenta-se correta. Porém, a 2ª
igualdade só estaria correta se não pensarmos na igualdade dos termos, pois a célula E não
𝐸

2

possui valor 2 e C não possui valor 3, mas, sim, se pensássemos em uma proporção (𝐶 = 3).
Contudo, os alunos não levaram em consideração essa proporção antes de utilizar o resultado.
Somente após nossos questionamentos os alunos acrescentaram abaixo essa proporção
(circulado em verde). Os alunos confundiram o valor numérico da célula com a sua posição
com relação à base.
2. DÉCIMA SÉTIMA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, qualquer célula, somada com todas as
células acima dela na mesma fileira perpendicular, está para a referida célula, somada com todas as células à
esquerda dela, como o número de células tomadas em cada fileira.
a) Escolha uma célula qualquer de um Triângulo Aritmético.
b) Some a ela todas as células que estão acima – fileira perpendicular (guarde esse valor).
c) Some a célula tomada inicialmente em (a) com as células à esquerda dela – fileira paralela.
d) Quantas células estão acima da célula escolhida em (a) incluindo (a)?
e) Quantas células estão à esquerda do valor (a) incluindo (a)?
f) Encontre uma relação entre os valores de (b), (c), (d) e (e) de forma a tornar verdadeira a consequência acima.
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g) Demonstre essa consequência algebricamente. (Dica: A justificativa para o fechamento da demonstração será
a 12ª Consequência).
h) Tente reescrever essa consequência com suas palavras.

Todos os alunos escolheram a mesma célula no item (a), a célula B. Somando os
valores acima dela tem-se 6 (item b), à sua esquerda 4 (item c), tendo três células acima dela
6

3

(item d) e duas à sua esquerda (item e), encontrando no item (f) a seguinte proporção: 4 = 2.
Entretanto, mesmo os alunos tendo escolhido a mesma célula, observamos duas maneiras
diferentes de demonstrações algébricas. O primeiro que trazemos é o grupo de João e
Guilherme, na Figura 60.
Figura 60: Demonstração 17ª Consequência – João e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

O 1º passo que ressaltamos nos escritos desses alunos é o que afirma a consequência, o
número de células que estão acima de B são 3, esse valor está para o número de células à
esquerda de B, a saber 2, assim como a soma das células acima de B está para a soma das
células à sua esquerda. A partir daí, os alunos iniciam um processo de substituição até chegar
à

6𝜑
4𝜑

6

. Simplificando essa expressão, os alunos chegam a .
4

O processo da Figura 60 não apresenta relação com a 12ª Consequência como vem nos
apresentar Pascal em sua demonstração. Não se utiliza ainda de uma proporção incluindo duas
grandezas, no caso em questão seria a soma das células e a quantidade de células. Os alunos
utilizam somente a soma das células e uma simplificação de seus valores para chegar à
“demonstração” solicitada.
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Após percebermos isso, relembramos a eles o que diz o item (g) de nossa atividade:
demonstrar essa consequência utilizando o resultado da 12ª Consequência. Foi necessário
ainda relembrar que a soma 𝐵 + 𝜃 + 𝜎 é igual a C e que 𝐴 + 𝐵 = 𝐸.
Depois disso, os alunos chegaram ao resultado da Figura 61.
Figura 61: Proporção encontrada pelos alunos

Fonte: Arquivo da autora

A segunda maneira de demonstrar o resultado da 17ª Consequência foi apresentada por
Carolina (Figura 62).
Figura 62: Demonstração 17ª Consequência – Carolina

Fonte: Arquivo da autora
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Carolina renomeou as células, construindo um pequeno triângulo, no canto superior
esquerdo do seu protocolo (Figura 62). Nesse caso, a célula escolhida foi A. Porém, os valores
foram os mesmos do grupo anterior. Chegando ao final à expressão

𝐴+𝑥+𝑦
𝐴+𝑧

𝐶

3

= 𝛼 = 2.

3. DÉCIMA OITAVA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo Aritmético, duas fileiras igualmente distantes das
extremidades estão, uma para a outra, como as quantidades das células que contêm.
Vejamos o que Pascal utiliza para essa demonstração:
Seja GV um triângulo qualquer e considere duas fileiras igualmente distantes das extremidades, como a sexta,
P+Q, e a segunda,  + + +R + S + N. Digo que a soma das células de uma está para a soma das células da
outra como a quantidade das células da primeira está para a quantidade das células da outra.
Pois, a segunda fileira paralela, RSN, é a mesma que a segunda fileira perpendicular, BEMQ, e, a partir
disso, demonstra-se a proposição.
a) Qual a consequência utilizada para afirmar que a segunda fileira paralela, RSN, é a mesma que a segunda
fileira perpendicular, BEMQ?
b) Vamos terminar essa demonstração subentendida por Pascal. Conclua, registrando seu raciocínio.

Vejamos a resposta das alunas Júlia e Maria na Figura 63.
Figura 63: 18ª Consequência – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Nossa ideia no item (a) era de que os alunos lembrassem da consequência que
afirmava que as fileiras RSN e BEMQ eram recíprocas. Porém, as alunas já tomaram
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como verdade que elas são recíprocas (pela 6ª Consequência) e concluíram ali mesmo que a
17ª era a prova da 18ª Consequência.
Apenas pela resposta escrita no item (b), pensamos que as alunas se perderam na
finalização da demonstração. Foi necessário conversarmos com elas para saber qual foi o
raciocínio utilizado. Na verdade, as alunas só indicaram no item (a) que a chave da
demonstração seria a utilização da 17ª Consequência, mas precisavam mostrar o porquê disso.
A ideia seria de que P + Q = 7 está para  + + +R + S + N = 21, assim como 2 está para 6,
pois  + + B + E + M + Q=  + + +R + S + N = 21, chegando à 17ª Consequência em
que P + Q =7 e  + + B + E + M + Q = 21 são proporcionais às quantidades de células que
contêm.
A resposta dos alunos Guilherme e João a essa questão também foi bastante confusa,
conforme podemos ver na Figura 64.
Figura 64: 18ª Consequência – Guilherme e João

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos confundiram fileiras perpendiculares de mesma distância entre as
extremidades com fileiras de mesmo expoente, concluindo que as primeiras são recíprocas e,
portanto, iguais (Passo 1 na Figura 64). Comparando (1) com (2), vemos uma contradição: em
(1), os alunos afirmam que são fileiras perpendiculares e em (2) uma fileira paralela e outra
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perpendicular, ambas “equidistantes das extremidades”, na conclusão deles (1) e (2) são
recíprocas e iguais.
Com essa atividade finalizamos o primeiro bloco do nosso módulo de ensino.
4.2.2 Parte II – Aplicação do Triângulo Aritmético às combinações
A segunda parte do nosso módulo de atividade traz uma das aplicações do Triângulo
Aritmético proposta por Pascal, a aplicação às combinações. Nesse trecho da obra, Pascal
apresenta dez proposições sobre combinações entre números. Essas proposições são
demonstradas a partir das consequências do Triângulo Aritmético.
Trabalhamos com os alunos as proposições de I a VI, devido, primeiramente, às
limitações do tempo do curso e também porque nesse item as proposições não são
demonstradas, mas somente justificadas pelas consequências da primeira parte do nosso
módulo de atividades. Observamos aqui que as dificuldades nessa parte foram poucas, visto
que era necessário agora somente lembrar que consequência justificaria cada proposição. Para
isso, entregamos aos alunos uma cópia da tradução da obra (PASCAL, 2013), de forma que
eles pudessem reler e relembrar as consequências trabalhadas.
Antes de apresentar as proposições, Pascal define o que ele entende por combinação e
alguns lemas sobre combinações. Tentamos seguir a ordem apresentada por Pascal. Antes de
iniciar as atividades com as proposições, estudamos juntos os lemas de I a IV. Como o lema
V foi apresentado por Pascal também como um problema, o lançamos inicialmente aos
alunos: Dados dois números desiguais, descobrir no Triângulo Aritmético, de quantas
maneiras o menor se combinará no maior.
Os alunos encontraram dificuldades para compreender como achariam o “número de
combinações” dentro do triângulo. Eles tinham dúvidas se os números que deveriam ser
combinados estariam ou não dentro do mesmo. Precisamos orientá-los dizendo que o
resultado de qualquer combinação seria uma das células do triângulo e os números tomados
poderiam estar nos expoentes, porém, eles deveriam dar uma posição ou uma forma de
encontrar esses números a partir do triângulo.
O primeiro aluno que encontrou uma forma de achar o número procurado no
Triângulo foi João. Ele registrou, juntamente com o aluno Pedro, a seguinte resposta: “Em
qualquer Triângulo Aritmético, o número de combinações é igual ao valor numérico que se
encontra à direita do número de elementos que vão ser agrupados”. A afirmação não ficou
clara para nós, pedimos então que o João explicasse seu raciocínio, o aluno foi ao quadro e
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nos explicou. Ele tomou como exemplo os números 3 e 6, encontrando o número 20 como
sendo a quantidade de vezes que 3 se combina em 6. Vejamos no triângulo da Figura 65.
Figura 65: Interpretação do Lema V – João

Fonte: Elaboração da autora a partir da explicação de João

Tomemos a base seis, pintada de azul até chegar na fileira perpendicular três, pintada
de verde. Esses foram os números combinados (6 e 3), a intercessão dessas duas fileiras é a
célula F (observamos que esse foi o procedimento explicado por João quando foi ao quadro).
A célula que está à direita da célula F é a célula 𝜌, que tem valor 20, i.é, o número de vezes
que 3 se combina em 6. Em sua obra, Pascal explica que isso se dá por que, ao somarmos os
elementos da fileira perpendicular 3, até a base 6, temos: 𝜋 + 𝜃 + 𝐶 + 𝐹 = 1 + 3 + 6 +
10 = 20, que nada mais é do que o valor da célula 𝜌. Isso pode ser percebido também na
fileira paralela.
Os alunos Guilherme e Maria, por sua vez, observaram esse fato. Vejamos a resposta
desse grupo na Figura 66.
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Figura 66: Explicação de como encontrar a combinação entre dois números

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos encontraram o número de vezes que 3 se combina em 5, somando os valores
das células da terceira fileira paralela até a 5ª base: 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 1 + 3 + 6 = 10, que é o
valor da célula F. Em outras palavras: “será o elemento da linha seguinte, abaixo do último
elemento somado”.
Vale a pena ressaltar que os alunos, antes de encontrar as respostas apresentadas
acima, escolheram diversos valores e calcularam o número de combinações entre eles. Para
isso, os alunos utilizaram a fórmula:
𝐶𝑛,𝑝 =

𝑛!
𝑝! (𝑛 − 𝑝)!

ATIVIDADE 1 – COMBINAÇÕES “ADITIVAS”
1. PROPOSIÇÃO I: Dois números quaisquer se combinam da mesma maneira na sua soma.
Vejamos como Pascal inicia essa demonstração: Considere dois números quaisquer, como 2, 4, cuja soma é 6.
Digo que o número 2 se combina em 6 tantas vezes, quantas o próprio 4 se combina no mesmo 6, isto é, de 15
maneiras em cada caso.
a) Continue essa demonstração, relembrando qual consequência do Triângulo Aritmético podemos usar para
comprová-la.
b) Mostre outros exemplos de pares de números que confirmem essa proposição.

Essa proposição pareceu clara aos alunos, pois a questão das células serem recíprocas
foi algo bastante debatido entre os grupos. Bastou apenas procurar no material qual o número
da consequência que afirmava que as células recíprocas são iguais. Os dois grupos presentes
afirmaram ser a Quinta Consequência: “Em todo Triângulo aritmético, cada célula é igual à
sua recíproca”. Após isso, apresentaram mais um exemplo utilizando os números 1 e 5 tendo
6 como soma. Na Figura 67, podemos ver a resposta de Maria e Guilherme.
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Figura 67: Justificativa Proposição I – Maria e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

2. PROPOSIÇÃO II: Se dois números se combinarem em um número que é a soma de ambos, diminuído por
uma unidade, haverá quantidades de combinações, entre si, como os próprios números reciprocamente.
Considere dois números quaisquer, 3, 5, cuja soma é 8, diminuída de uma unidade, é 7. Digo que a quantidade
de combinações do número 3 em 7está para a quantidade de combinações do número 5 em 7, como 5 está para
3.
a) Pascal afirma: Isso nada mais é do que a Consequência 17 do Triângulo Aritmético. Explique como podemos
comprovar isso.
b) Veja outra forma de demonstrar essa proposição utilizando a Consequência 18 do Triângulo Aritmético.

Vejamos o protocolo da atividade de Pedro e João, na Figura 68.
Figura 68: Justificativa Proposição II – Pedro e João

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos encontraram o número de combinações de 5 em 7, que é 21, bem como o
número de combinações de 3 em 7, que é 35. Para utilizar como justificativa a 17ª
Consequência (Em todo Triângulo Aritmético, qualquer célula, somada com todas as células
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acima dela na mesma fileira perpendicular, está para a referida célula, somada com todas as
células à esquerda dela, como o número de células tomadas em cada fileira), eles observaram
que tomando a célula K de valor 15, os números acima dela somam 35 e à esquerda somam
21. Sendo possível justificar que

35
21

7

= 3.

No item (b), os alunos também perceberam que era possível utilizar a 18ª
Consequência para justificar o resultado apresentado na proposição em questão (Figura 69).
Figura 69: Justificativa utilizando a 18ª Consequência

Fonte: Arquivo da autora

Pedro e João tomaram a terceira e a quinta linha, tendo como referência a 7ª base. Elas
são igualmente distantes dos extremos, como explicado por eles. Portanto, foi possível
concluir que “a soma dessas células está proporcional ao número de células das respectivas
fileiras”. Explicando, a terceira fileira tem soma 35 contendo 5 células, a quinta fileira tem
soma 21 com 3 células. Pode-se dizer então que 35 (número de combinações de 3 em 7) está
para 5, assim como 21 (número de combinações de 5 em 7) está para 3.
ATIVIDADE 2 – COMBINAÇÕES “MULTIPLICATIVA” E “PROPORCIONAL”
PROPOSIÇÃO III: Se um número se combinar primeiramente em um número que é seu dobro, e, em seguida, no
mesmo número duplo, diminuído por uma unidade, a primeira quantidade de combinações será o dobro da
segunda.
a) Considere um número qualquer 3, cujo dobro é 6. Qual a quantidade de combinações de 3 em 6?
b) Tome o número 6 diminuído de uma unidade. Calcule a quantidade de combinações do número 3 no número
5?
c) Qual a relação entre o valor de (a) e de (b)?
d) Verifique se isso acontece com outros valores (tomados por você), nessas condições.
e) Relembre as consequências do Triângulo Aritmético, de forma a encontrar qual delas justifica a proposição
acima.

Inicialmente, lendo somente a proposição, os alunos não compreenderam que números
deveriam ser combinados, mas, após as indicações dos itens (a) e (b) da atividade, eles
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conseguiram caminhar sozinhos. A aluna Carolina fez a atividade sozinha nesse dia. Seu
protocolo (Figura 70) contém algumas particularidades que não encontramos nas atividades
dos outros alunos. A aluna não apresentou os cálculos com a fórmula da combinação. Ela
apresentou os resultados exaltando em que célula estava o valor numérico encontrado (itens a
e b). No item (c), a aluna não disse claramente que um valor era o dobro do outro, mas sim
que o resultado é exatamente a proposição em questão.
Figura 70: Protocolo da Proposição III – Carolina

Fonte: Arquivo da autora

Já no item (e), que é o fechamento do resultado da proposição, nenhum dos alunos
apresentou dificuldades para encontrar qual consequência o justificava, pois observaram que
ao tomar um número qualquer e combiná-lo com seu dobro, esse valor se encontrará
exatamente no dividendo, tendo a 11ª Consequência como justificativa: Cada célula do
dividendo é o dobro daquela que a precede na sua fileira paralela ou perpendicular.
Além de Carolina, se formaram nesse dia mais dois grupos, um formado por Júlia e
Maria e outro por Guilherme e João. Os resultados apresentados por esses grupos foram
semelhantes um ao outro. Como já afirmado acima, os alunos encontraram os resultados das
combinações recorrendo à fórmula, encontrando os valores 20 no item (a) e 10 no item (b),
como podemos ver na atividade de Guilherme e João (Figura 71).
No item (c), eles chegaram à igualdade, utilizando incógnitas, de que o valor de a (Va)
é igual a duas vezes o valor de b (Vb). Já as alunas Júlia e Maria afirmaram que o valor de a é
o dobro do valor de b. Os grupos escolheram valores distintos para responder ao item (d) e no
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item (e), como já comentamos, todos os grupos encontraram a Consequência 11 que justifica
o item.
Figura 71: Proposição III – Guilherme e João

Fonte: Arquivo da autora

2. PROPOSIÇÃO IV: Considere dois números consecutivos e um outro qualquer que se combine em ambos. A
quantidade de combinações deste no maior estará para a outra quantidade como o maior número estará para o
mesmo maior, diminuído por aquele que está combinado.
a) Considere dois números diferentes por uma unidade, 5, 6, e outro qualquer, 2, que se combine em 5, e, em
seguida, em 6. Responda qual o valor de cada uma dessas combinações.
b) Digo que a quantidade de combinações do próprio 2 em 6 está para a quantidade de combinações do próprio
2 em 5 como 6 está para 6–2. Verifique essa proporção.
c) Mostre mais um exemplo que confirme a Proposição IV.
d) Demonstre que essa proposição é verdadeira utilizando a 14ª Consequência do Triângulo Aritmético.

Mais uma vez, observamos que o texto da proposição se mostrou confuso, pois são
muitos os termos, “deste no maior”, “está para o mesmo maior”, que ao final os alunos não
compreendem que números utilizar. Pedimos a eles que respondessem a atividade de modo a
esclarecer os termos. Todos os alunos encontraram no item (a) os valores 10, para o número
de combinações de 2 em 5, e 15 para o número de combinações de 2 em 6.
No item (b), para mostrar a proporção, todos os grupos trabalharam com frações
equivalentes saindo da fração

15
10

até chegar à fração

6

. O protocolo da Figura 72 é o da

4

atividade de Júlia e Maria, mas Guilherme e João chegaram a fração

6
4

da mesma forma.
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Figura 72: Proposição IV – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Já a aluna Carolina simplificou as frações

10
15

e

4

2

6

3

, chegando à

nas duas, mostrando

assim que são iguais.
No item (c), cada grupo escolheu outros números para serem combinados no intuito de
verificar a Proposição IV. Os alunos João e Guilherme escolheram os números consecutivos 7
e 8 para se combinarem com um número qualquer 3. Pela proposição, o número de
combinações de 3 em 8 está para o número de combinações de 3 em 7, assim como 8 está
para 5 (que é a diferença entre o maior e o número combinado 8 – 3). Vejamos a resposta dos
alunos na Figura 73.
Figura 73: Proposição IV item (c) – João e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

No item (d), já apontamos qual consequência do Triângulo Aritmético justifica a
proposição em questão. Pedimos apenas que os valores encontrados levassem à justificativa
da utilização da 14ª Consequência. Os três grupos que trabalharam nessa atividade
apresentaram respostas diferentes. Vamos comentar cada uma delas.
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A aluna Carolina somente apresentou a consequência, sem fazer referência aos valores
trabalhados (Figura 74).
Figura 74: Explicação da Proposição IV – Carolina

Fonte: Arquivo da autora

As alunas Maria e Júlia não apresentaram resposta para esse item. Observamos que
elas detiveram bastante tempo na compreensão da proposição para fazer os cálculos e por isso
“esqueceram” de terminar a atividade.
Os alunos Guilherme e João foram os que mais avançaram. Eles utilizaram o resultado
da 14ª Consequência, que diz que: “Em todo Triângulo Aritmético, sendo duas células
contíguas na mesma fileira paralela, a maior está para a precedente como o expoente da base
da referida precedente está para o expoente da sua fileira perpendicular”. Eles observaram que
os valores 15 e 10, são, respectivamente, as células 𝜀 e 𝜔. Como as duas são células contíguas
da mesma fileira paralela é possível utilizar a consequência acima. É o que vemos nas
palavras dos alunos na Figura 75.
Figura 75: Proposição IV item (d) – João e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

126

Ressaltamos, ainda, que os alunos utilizaram a 12ª Consequência para justificar a 14ª.
Mesmo não sendo necessário, eles pensaram que para demonstrar a Proposição IV precisavam
justificar o resultado da 14ª consequência, o que, ao nosso ver, não prejudicou o raciocínio
deles.
ATIVIDADE 3 – COMBINAÇÕES “PROPORCIONAIS”
1. PROPOSIÇÃO V: Se dois números consecutivos se combinarem em qualquer outro, a quantidade de
combinações do menor estará para a outra quantidade, como o maior número combinado estará para o número
no qual ambos combinaram, diminuído o menor número combinado.
Considere dois números consecutivos quaisquer 3, 4, e outro qualquer, 6: digo que a quantidade de
combinações do menor 3 em 6 está para a quantidade de combinações do maior 4 em 6, como 4 está para 6–3.
a) Apresente mais dois exemplos dessa propriedade no Triângulo Aritmético.
b) Observe nas Consequências do Triângulo Aritmético qual delas justificaria o raciocínio para demonstrar essa
proposição.
c) Utilize um dos casos citados em (a) juntamente com a consequência de (b) para demonstrar a proposição V.

Como acrescentamos uma parte da explicação dada por Pascal na obra, antes do item
(a), os alunos conseguiram visualizar o que queria dizer a proposição acima. Nenhum dos
grupos apresentou dificuldades em relacionar a proposição V com uma consequência do
triângulo. Isso porque as combinações dos números 3 em 6 e 4 em 6 são células contíguas de
mesma base, o que leva diretamente ao resultado da 12ª Consequência, a qual é bastante
particular pela complexa demonstração e pelo resultado bastante utilizado para demonstrar
outras consequências. Ressaltamos aqui somente o protocolo de Maria e Júlia (Figura 76), por
sintetizar o resultado dos outros grupos.
As alunas tomaram dois exemplos, conforme solicitado no item (a), os números 4 e 5
combinados em 8, e os números 2 e 3 combinados em 6. O item (c) foi bem explicado pelas
alunas. Encontrou-se os resultados 15 e 20 (das combinações de 2 em 6 e 3 em 6), tendo esses
valores distâncias 3 e 4 das extremidades, respectivamente. Chegando ao resultado:

15
20

3

= .
4
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Figura 76: Proposição V – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

2. PROPOSIÇÃO VI: Se dois números quaisquer forem combinados, o menor no maior, e se os próximos
maiores deles também forem combinados, o menor no maior, então as quantidades de combinações estarão
entre si como ambos esses últimos números.
Vejamos: Se dois números quaisquer forem combinados, o menor no maior, e se os próximos maiores deles
também forem combinados, o menor no maior – EXEMPLIFICANDO: Considere dois números quaisquer 2, 4, e
os próximos maiores deles 3, 5. Então as quantidades de combinações estarão entre si como ambos esses
últimos números. EXEMPLIFICANDO: digo que a quantidade de combinações do número 2 em 4 está para a
quantidade de combinações do número 3 em 5, como 3 está para 5.
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a) Mostre que essa proporção é verdadeira.
b) Observe que a Décima Terceira Consequência nos ajuda a comprovar isso. Termine essa demonstração.

A aluna Carolina respondeu no item (a): “Pelo triângulo tomemos a sequência 2, 4 e 6.
A combinação de 2 em 4 = 6, a combinação de 3 em 5 = 10, assim,

6
10

3

= 5, ou seja, a

simplificação de 6/10 = 3/5, mas essa última é igual a proporção do segundo termo da
sequência pela diferença do último termo pelo primeiro”.
Carolina encontrou a primeira razão

6

, pela combinação de 2 em 4 e de 3 em 5,

10

simplificando e chegando à uma razão equivalente. Porém, pela explicação do seu raciocínio,
observamos que ela fez uma confusão da proposição VI com a proposição V, que trata da
diferença entre termos. O que pode ser confirmado por sua resposta ao item (b): “a Décima
Terceira Consequência é a justificativa da diferença dos dois outros próximos termos”.
Por sua vez, João e Guilherme calcularam os números de combinações de 2 em 4,
obtendo 6, e os próximos maiores 3 e 5, obtendo 10. Encontraram a razão

6
10

, por

3

simplificação encontraram a razão 5. O que se mostrou coerente com o que sugerimos no
início da atividade. Porém, ao responder o item (b), os alunos citaram a 13ª Consequência,
mas não a relacionaram com o resultado da proposição VI em questão (Figura 77).
Figura 77: Resposta do item proposição VI – João e Guilherme

Fonte: Arquivo da autora

Os alunos apresentaram a 13ª Consequência, utilizando a 12ª para justificá-la, mas não
conseguiram perceber que a proporção

6
10

3

= 5 seria explicada pela 13ª Consequência da

seguinte forma:
C está para F assim como

3

está para

5
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6 está para 10 assim como

expoente
da paralela de C

expoente
da base de C

O grupo formado por Júlia e Maria, na nossa opinião, avançou um pouco mais na
compreensão da relação entre a proposição VI e a 13ª Consequência, porém ainda
apresentaram deslizes na resposta, como podemos ver na Figura 78.
Figura 78: Proposição VI – Júlia e Maria

Fonte: Arquivo da autora

Pela proposição, bastava elas chegarem à proporção

15

6

= 4, mas insistiram em
10

3

simplificar até chegar em 2. Resultado este que não será utilizado em momento algum. A
explicação dada por elas para utilização da 13ª Consequência é bastante coerente, porém ao
final acrescentam ainda os expoentes das fileiras paralelas e da base da célula de valor 15 (7 e
5), o que também não é necessário.
Finalizamos com essa atividade o nosso módulo de ensino. Solicitamos em seguida
que os alunos respondessem algumas questões no intuito de inferirmos a compreensão de cada
um com relação aos conceitos trabalhados nessa intervenção.
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5 AVALIAÇÃO: COMO OS ALUNOS COMPREENDEM?
Após a nossa intervenção com os alunos, apresentamos algumas questões (ver
apêndice D) com o intuito de perceber como eles compreenderam os conceitos envolvidos no
Triângulo Aritmético e na sua aplicação às combinações. Como já discutimos anteriormente,
nos basearemos na teoria de Skemp (1976; 1980) para inferir os níveis de compreensão dos
alunos, o que nos interessa no momento vai além de respostas corretas ou erradas, mas
queremos perceber a compreensão a partir de todo o processo das atividades.
Nesse ponto sobre a avaliação, Silva (2013) nos relembra a dificuldade de avaliar
como o sujeito compreende, se relacionalmente ou instrumentalmente. Então, consideraremos
aqui a tese de Skemp (1980) de que um esquema é rico quando os seus conceitos estão
relacionados, conectados com outros conceitos. O sujeito consegue compreender os conceitos
e fazer relações frutíferas entre eles, ou seja “deve ser levada em consideração a compreensão
de todos os conceitos que estão inter-relacionados na rede” (SILVA, 2013, p. 49).
Dois princípios devem ser considerados quando estamos avaliando a compreensão dos
alunos: o número de conceitos envolvidos e a quantidade de conexões existentes entre esses
conceitos. Dessa maneira, Silva (2013) defende que isso deve ser feito a partir de uma análise
global, somente levando em consideração as conexões entre os conceitos é que poderemos
observar quantitativamente e qualitativamente se houve compreensão relacional.
É fundamental, para o nosso tema de estudo, traçar um diagrama esquemático sobre os
conceitos envolvidos, pois, como já pontuamos ao tratar dos critérios de compreensão, Skemp
afirma que todo conceito envolve outros conceitos, que, por sua vez, envolve outros, faz-se
necessário então descobrir que conceitos contribuem para a aprendizagem desse tema.
Entendemos que após observamos que conteúdos/conceitos estão envolvidos na obra de
Pascal, no item sobre o Triângulo Aritmético e nas Combinações, seremos capazes de traçar
critérios que nos ajudem a avaliar o nível de compreensão dos alunos. Vejamos o diagrama da
Figura 79.
Ao estudarmos primeiramente o Triângulo Aritmético sem suas aplicações,
observamos que ele traz diversos conceitos do campo da aritmética, tais como relações entre
os números dispostos no Triângulo (relações da construção do Triângulo a partir da soma
entre esses números), traz ainda os conceitos de razão, de proporção e de progressões
numéricas. Inclui também outros conceitos da álgebra, tais como equações, demonstrações a
partir da generalização e indução matemática. O campo da álgebra e da aritmética nos dá
suporte para chegamos ao tema escolhido como aplicação do Triângulo Aritmético, o das
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combinações. Ressaltamos que esses conceitos foram observados por nós nesse trabalho, não
obstante outros conceitos podem ser percebidos a partir do enfoque que se queira dar ao
Triângulo Aritmético.

Figura 79: Diagrama esquemático do Triângulo Aritmético

Triângulo Aritmético
Aritmética
Relações
numéricas

Álgebra
Equações

Razões

Demonstrações

Proporções

Indução
matemática

Progressões

Combinações
Fonte: Elaboração da autora

Cientes desses conceitos, podemos agora apresentar os critérios de compreensão das
ideias trabalhadas na intervenção. Diremos que o aluno alcançou uma compreensão relacional
se:


Apresentar diversas relações entre os números do Triângulo Aritmético e conseguir
observar que essas relações acontecem quaisquer que sejam os números. Independente
do gerador escolhido, as relações entre os números continuam válidas (apresentar uma
forte relação entre aritmética e álgebra).



Relacionar as propriedades das combinações como uma aplicação do Triângulo
Aritmético. Em outras palavras, se conseguirem perceber que os resultados
encontrados entre as combinações são as relações entre os números do Triângulo
Aritmético.
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Em contrapartida, diremos que os alunos chegaram ao nível de compreensão
instrumental se eles apresentarem raciocínios coerentes, sem, contudo, apresentar relações
entre os conceitos envolvidos.
No próximo item, traremos as questões avaliativas lançadas aos alunos, apresentando e
comentando as respostas dos mesmos, de onde faremos, ao final, uma inferência do nível de
compreensão em que eles encontram.
5.1 QUESTÕES AVALIATIVAS: ANÁLISE DA COMPREENSÃO
Entregamos aos cinco alunos, que chegaram até o fim de nossa intervenção, uma
avaliação contendo duas partes, a primeira com questões de conteúdo e a segunda contendo
perguntas sobre a metodologia utilizada na intervenção. A avaliação completa consta nos
apêndices deste trabalho. Aqui traremos cada questão seguida dos comentários sobre os
acertos e os erros apresentados pelos alunos. Ao final das questões, apresentaremos um
quadro com os índices de acertos e erros do qual partiremos para inferir o nível de
compreensão de cada aluno, de forma global.
Questão 1: Tente preencher o Triângulo Aritmético abaixo. Em seguida, explique como você
procedeu para preenchê-lo.
Figura 80: Espaço para preenchimento do Triângulo Aritmético

Fonte: Elaboração da autora

Todos os alunos preencheram o Triângulo Aritmético tendo o número 1 (um) como
gerador. Cada aluno, à sua maneira, explicou o raciocínio utilizado para preenchimento do
mesmo. Observamos que os alunos compreenderam como um Triângulo Aritmético é
construído. Vejamos o Triângulo apresentado por Júlia na Figura 81.
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Figura 81: Triângulo Aritmético apresentado por Júlia

Fonte: Arquivo da autora

Essa questão, além de importante pela própria construção do Triângulo, nos dará base
para julgar as próximas questões, pois é a partir dela que veremos se os alunos são capazes de
estender a construção do Triângulo para outros geradores e para observar as relações entre
eles.
Questão 2: É possível preencher esse Triângulo de outra forma? Se sim, apresente outro
Triângulo Aritmético diferente do que você fez acima.
Maria, João e Guilherme apresentaram um novo Triângulo tendo 3 como gerador. O
Triângulo construído pelo aluno Guilherme (Figura 82) é seguido pela explicação: “Nesse
caso, diferente da questão 1, nossa célula geradora é 3 em vez de 1. No entanto, o
preenchimento se procede da mesma forma”.
Figura 82: Triângulo Aritmético com gerador 3
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Fonte: Arquivo da autora

Carolina apresentou o Triângulo tendo o 2 como gerador e Júlia apresentou o
Triângulo tendo o número 4 como gerador, como podemos observar na Figura 83.
Figura 83: Triângulo Aritmético com gerador 4

Fonte: Arquivo da autora

Todos os alunos completaram sem dificuldades todo o Triângulo com geradores
diferentes do número 1. A partir disso, observamos que os alunos entendem que o Triângulo
Aritmético pode ser reescrito qualquer que seja o gerador, que a regra de construção do
mesmo não muda e que todos os elementos do Triângulo dependem do novo gerador
escolhido.
Questão 3: Pascal apresentou dezenove consequências a partir do Triângulo Aritmético.
Quais resultados você consegue lembrar agora?
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A aluna Júlia afirmou que “para encontrar o valor de uma célula podemos somar todos
os valores da linha superior antecedente ou os valores da coluna anterior à célula que quero
encontrar”, o que corresponde à segunda e à terceira consequências do Triângulo Aritmético.
O aluno João também seguiu o mesmo caminho de Júlia. Apresentou o resultado da
segunda consequência e o demonstrou. Júlia e João foram os únicos alunos que lembraram
das consequências e apresentaram uma demonstração ou um exemplo por escrito. Os alunos
Maria, Carolina e Guilherme não apresentaram respostas por escrito a esse item, mas ao final
da avaliação conversamos sobre as questões e os alunos foram lembrando de algumas
consequências.
De uma forma geral, podemos dizer que os alunos citaram as consequências de um a
onze, que tratam da soma ou produto entre os elementos do Triângulo.

Somente João

lembrou da décima segunda consequência, que inicia a série de consequências sobre
proporcionalidade entre células: Em todo Triângulo Aritmético, duas células contíguas da
mesma base estão entre si, a superior para a inferior, como a quantidade de células daquela
até o extremo superior da base, inclusivas, são para a quantidade de células desta até o
extremo inferior da base, inclusivas.
Questão 4: Dados dois números desiguais, descobrir no Triângulo Aritmético, de quantas
maneiras o menor se combinará no maior.
Essa pergunta também constou nas questões iniciais que lançamos aos alunos, contudo
naquele momento nenhum deles a respondeu. Ela também foi trabalhada em sala de aula em
grupos nas atividades, na forma de um problema proposto por Pascal. Nesse momento final,
trouxemos novamente essa questão para observar a compreensão individual que os alunos
tiveram dela e como eles conseguem escrever esse resultado.
A ideia que apareceu no texto dos cinco alunos que responderam a esse item foi
praticamente a mesma: a de que encontramos o número de combinações de um número no
outro, observando os números combinados, aumentando em uma unidade cada um deles,
achando assim a posição da resposta da combinação no Triângulo Aritmético.
Observamos que todos os alunos, além de resolverem o problema lançado,
apresentaram as demonstrações e relacionaram a combinação de quaisquer dois números com
os valores contidos no Triângulo.
Questão 5: Tente preencher o Triângulo Aritmético, utilizando no lugar dos números a
combinação correspondente a cada um deles.
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Figura 84:Triângulo Aritmético comum

Fonte: Arquivo da autora

Inicialmente os alunos tiveram dificuldades em compreender o que era pedido nessa
questão. Precisamos então mostrar um exemplo para que eles pudessem respondê-la.
Tomamos o valor 6, na célula V da Figura 83, que representa a soma dos elementos da
segunda linha, até o Triângulo de base 4 (1+2+3), que é a quantidade de combinações de 2 em
4. Explicamos aos alunos que no lugar do 6, eles deveriam colocar a notação 𝐶4,2 .
Os alunos preencheram o Triângulo, deixando a primeira linha sem combinação
correspondente, apenas com os valores iguais a 1, como mostrado na Figura 85, apresentada
por Fossa (2013). Isso se justifica pelo fato dos alunos não utilizarem a combinação com “0”
elementos, semelhante a Pascal. Nesse sentido, Fossa (2013, p. 43) afirma que “a primeira
linha da figura deveria, é claro, conter os números 𝐶0,0 , 𝐶1,0 , 𝐶2,0 , …, que são todos iguais a 1.
No entanto, Pascal não concebeu a combinação de n elementos tomados 0 a 0”.
Figura 85: Triângulo Aritmético escrito a partir das Combinações
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Fonte: FOSSA (2013, p. 43)

No entanto, como atualmente concebemos a combinação envolvendo zero elementos e
por analogia, os alunos completaram a primeira linha como sendo 0 se combinando com n
elementos, 𝑛 ≥ 0, conforme podemos ver na resposta de Maria (Figura 86).
Os demais alunos preencheram o Triângulo Aritmético de forma semelhante ao
apresentado na Figura 86, o que para nós é uma resposta satisfatória, já que os alunos
concebem os elementos como sendo uma combinação entre dois números.

Figura 86: Triângulo Aritmético com a Combinação de 0 elementos

Fonte: Arquivo da autora

Questão 6: Observando o Triângulo Aritmético, apresente quais linhas, colunas ou células
justificam os Lemas de I a IV, relativo às combinações.
Nosso objetivo nesse item era saber se os alunos eram capazes de relacionar os Lemas
referentes às combinações com as fileiras ou células do Triângulo Aritmético. Vejamos como
os alunos relacionaram esses lemas.
O Lema I nos diz que Um número não se combina em um número menor; por
exemplo, 4 não se combina em 2 (PASCAL, 2013, p. 136). Nesse caso, todos os alunos
afirmaram de alguma forma que não é possível encontrar no Triângulo Aritmético essa
combinação.
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O Lema II afirma que 1 em 1 se combina 1 vez; 2 em 2 se combina 1 vez;3 em 3 se
combina 1 vez; e em geral um número qualquer se combina apenas uma vez em seu igual.
Maria, João e Guilherme observaram que a combinação de um número nele mesmo é igual a 1
e, portanto, correspondem a qualquer uma das primeiras fileiras paralela ou perpendicular, o
que justifica o lema e ainda diz respeito à ideia de Pascal da reciprocidade das fileiras
paralelas e perpendiculares do Triângulo Aritmético (Sexta Consequência). Nesse primeiro
momento, Júlia e Carolina apresentaram somente que esse lema correspondia à primeira
fileira perpendicular, mas veremos no Lema III que as alunas sabem que essa relação vale
também para a primeira fileira paralela.
O Lema III afirma que 1 em 1 se combina 1 vez;1 em 2 se combina 2 vez; 1 em 3 se
combina 3 vezes. E em geral a unidade se combina em qualquer número tantas vezes quanto
a unidade é contida no referido número. Esse lema foi relacionado por todos os alunos, como
sendo tanto a segunda fileira paralela quanto a segunda fileira perpendicular do Triângulo
Aritmético, com exceção de Júlia. Esta apresentou somente como relação a segunda linha
paralela. Entretanto, nesse momento, observamos que a reciprocidade foi compreendida pela
aluna, já que no Lema II ela apresentou como resposta uma fileira perpendicular e no Lema
III uma fileira paralela, mostrando que podem ser tomadas tanto as fileiras paralelas ou
perpendiculares para justificar ambos os lemas.
O Lema IV nos diz que:
Sejam quatro números, o primeiro arbitrário, o segundo de uma unidade maior que o
primeiro, o terceiro arbitrário, embora não menor que o segundo, o quarto de uma
unidade maior do que o terceiro. Então a quantidade de combinações do primeiro no
terceiro mais a quantidade de combinações do segundo no terceiro é igual à
quantidade de combinações do segundo no quarto. (PASCAL, 2013, p. 137).

João, Carolina, Maria e Júlia perceberam que esse lema decorre da lei de formação de
qualquer célula do Triângulo Aritmético. Guilherme, porém, escreveu a mesma resposta tanto
para o Lema III, quanto para o Lema IV, afirmando que a segunda fileira correspondia aos
dois lemas. Nesse momento, observamos que o aluno respondeu sem muita atenção pelo fato
de não compreender o que dizia o Lema IV.
Podemos concluir que os alunos mostraram uma forte relação entre os Lemas das
combinações e as fileiras, bases e células do Triângulo Aritmético, com exceção de
Guilherme.
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Questão 7: Escolha dois números quaisquer: ____ e _____. Some esses números: _____.
Apresente o número de combinações dos valores escolhidos no número somado. O que você
observa nos resultados das combinações? Explique porque isso acontece.
O intuito dessa questão era de que os alunos observassem que, quando tomamos dois
números quaisquer e calculamos a quantidade de combinações de cada um na soma deles, os
resultados obtidos são iguais. Resultado que está na Proposição I das combinações: Dois
números quaisquer se combinam da mesma maneira na sua soma.
Pascal, na sua obra, justifica essa igualdade com a Quinta Consequência: Em todo
Triângulo Aritmético, cada célula é igual à sua recíproca. Os alunos deveriam, portanto,
chegar à conclusão de que os números de combinações são iguais devido ao fato de serem
resultados de células recíprocas.
De acordo com as respostas, podemos concluir que somente Guilherme não conseguiu
relacionar uma proposição das combinações com uma consequência do Triângulo Aritmético.
Questão 8: Escolha um número qualquer, por exemplo, 4, calcule todas as combinações que
podem ser feitas nesse número (Ex.: de 1 em 4, de 2 em 4, de 3 em 4 e 4 em 4). Em seguida,
some esses valores. Onde podemos encontrar esse resultado no Triângulo Aritmético?
Nessa questão, tínhamos o intuito de que os alunos percebessem que o total de
combinações que pode ser feita em um número pode ser encontrada em cada base do
Triângulo Aritmético. Por exemplo, na terceira base encontramos o número de combinações
que podem ser encontradas no número 2, a saber, 𝐶2,0 , 𝐶2,1 e 𝐶2,2 .
Todos os alunos apresentaram respostas coerentes, respondendo que o número de
combinações que pode existir no número 4 está na quinta base do Triângulo Aritmético.
Com esse item, podemos elaborar um quadro contendo a síntese das respostas certas
(C), erradas (E) ou incompletas (I) dos alunos nas oito questões da avaliação final. Esse
quadro nos auxiliará nas inferências que faremos a partir de agora.
Quadro 1: Resultado da Avaliação Final

Guilherme
João
Maria
Júlia
Carolina

Q.1
C
C
C
C
C

Q.2
C
C
C
C
C

Q.3
I
C
I
C
I

Q.4
C
C
C
C
C

Q.5
C
C
C
C
C

Fonte: Elaboração da autora

Q.6
E
C
C
C
C

Q.7
I
C
C
C
C

Q.8
C
C
C
C
C
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De uma forma geral, os alunos que fizeram a avaliação final apresentaram respostas
corretas em todos os itens, com exceção de Guilherme, no item 6. Esses resultados corretos
nos mostram uma compreensão por parte alunos dos conceitos trabalhados, contudo
precisamos julgar se os esquemas construídos por cada um deles foram ricos em ligações
entre os conceitos. Para isso, teceremos nossos comentários sobre a compreensão de cada
aluno.
Guilherme apresentou o Triângulo Aritmético com o gerador 1, na primeira questão, e
outro gerador diferente de 1, como solicitado na 2ª questão. Ele ainda mostrou por escrito
como se dá o preenchimento do Triângulo. Porém, apesar da coerência na construção do
Triângulo Aritmético, o aluno não foi capaz de apresentar por escrito relação alguma entre os
números do mesmo como solicitamos na terceira questão. Em entrevista, o aluno afirmou
lembrar de alguns resultados, lembrou da Décima Primeira Consequência que diz que cada
célula do dividendo é o dobro daquela que a precede na sua fileira paralela ou
perpendicular. Lembrou ainda que a soma dos elementos de cada base é o dobro da soma da
base anterior, que condiz com a Sétima Consequência. No entanto, como não pôde fazer isso
de uma forma geral, nos revelou uma dificuldade em relacionar álgebra e aritmética, o que
seria essencial para uma compreensão rica em conexões.
Ao ser perguntando sobre como encontrar no Triângulo Aritmético a combinação de
dois números quaisquer, Guilherme explicou textualmente como isso poderia ser feito,
conforme podemos observar na Figura 87. Vemos que ele sabe encontrar a combinação de
dois quaisquer números à maneira de Pascal, entretanto nas outras questões, ao ser necessário
encontrar o número de combinações de um número em outro, não se desvencilhou da fórmula
𝑛!

algébrica comumente utilizada 𝐶𝑛,𝑝 = 𝑝!(𝑛−𝑝)!. Apesar de perceber que os números no
Triângulo correspondem a combinações, como podemos observar na questão cinco, na qual se
pedia para reescrever o Triângulo Aritmético em termos de combinações entre números, o
referido aluno apresentou corretamente um novo Triângulo.
Figura 87: Como encontrar a combinação de dois números – Guilherme

141

Fonte: Arquivo da autora

Lembramos ainda que em um item na questão 6, na qual era necessária uma forte
ligação entre os resultados dos Lemas das combinações e as linhas, colunas e diagonais do
Triângulo, Guilherme apresentou resultados coerentes para os Lemas I, II e III, mas
apresentou uma resposta inconsistente ao justificar o Lema IV.
Na questão sete, Guilherme escolheu os números 2 e 4, tendo como soma 6. Assim,
calculou a quantidade de combinações de 2 em 6 e de 4 em 6, obtendo 15 como resultado.
Apesar disso, o aluno não concluiu que as células são recíprocas, resultado chave para
alcançar o segundo critério relacional na nossa inferência. Por fim, na última questão, o aluno
não relacionou a soma entre os valores encontrados em todas as combinações possíveis no
número 4, por exemplo, e a soma da base na qual esses valores se encontram.
Podemos concluir que Guilherme, mesmo apresentando respostas corretas na maior
parte dos itens, apresenta fracas relações entre os números encontrados no Triângulo e,
consequentemente, poucas relações entre esses valores e os resultados das combinações, o que
nos leva a inferir que ele ainda não alcançou um nível de compreensão relacional forte. Sendo
os níveis de compreensão uma escala relativa, da qual se caminha do instrumental para o
relacional, podemos dizer que a compreensão de Guilherme é fracamente relacional.
A alunas Maria e Carolina apresentaram coerência nas respostas e fortes ligações entre
as combinações e o Triângulo Aritmético, apesar disso não foram capazes de escrever as
relações entre os números do Triângulo em termos algébricos, o que dificultou a relação
álgebra-aritmética. Porém, mesmo respondendo algumas questões incompletamente, só
teremos subsídios para inferir a compreensão das alunas se observarmos os protocolos de suas
respostas às atividades da intervenção.
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A aluna Maria demonstrou em várias atividades sua compreensão das consequências
em termos algébricos. Em todas as consequências, a aluna procurou resultados não só
numéricos, mas trabalhou na busca de uma solução geral semelhante às ideias de Pascal. Na
primeira questão da avaliação final, a aluna preenche corretamente o Triângulo e explica
como se dá essa construção: “para preencher o triângulo é necessário a escolha do número
gerador. Após a escolha desse número, o preenchimento das demais células se dá pela soma
das células paralelas e perpendiculares à célula a ser preenchida”. Apesar de afirmar que “se
dá pela soma das células paralelas e perpendiculares”, no plural, a aluna apresentou
verbalmente que é somente a célula paralela e perpendicular anterior. A explicação
apresentada por Maria já nos mostra que ela tem clareza de que o gerador pode ser qualquer
número, o que corrobora com a sua escolha do gerador 3 e um novo Triângulo Aritmético, na
questão 2, a partir desse gerador.
Na terceira questão, Maria não mostrou nenhum resultado por escrito, porém lembrou
diversos resultados e os apresentou verbalmente em nossa conversa. De uma forma geral, ela
lembrou dos resultados contidos nas consequências de um a onze apresentadas por Pascal.
Observamos que em todos os outros itens a aluna demonstrou uma forte relação entre os
resultados das combinações e os números presentes no Triângulo Aritmético, como por
exemplo na questão 4, em que era necessário explicar como encontrar a combinação de
quaisquer dois números. Vale a pena apresentar sua resposta, que, além de trazer a ideia de
somar uma unidade a cada valor que será combinado, traz a justificativa de que por que isso
acontece. A aluna mostra que deve-se somar os valores da linha paralela referente ao menor
valor que será combinado até que se chegue à base referente ao maior valor. Essa soma resulta
no valor abaixo da última célula somada (pela segunda consequência). Ainda segundo a aluna,
conforme podemos ver na Figura 88, esse valor é encontrado na fileira e diagonal sucessiva
(que está a uma unidade a mais de cada valor).
Pascal resolve essa questão através de exemplificação: tomamos a soma das células da
quarta fileira do sexto triângulo. Isso satisfará a questão. O que coincide com o método
apresentado pela aluna Maria na Figura 88, todavia a aluna mostra um avanço quando
generaliza esse resultado para valores quaisquer x, y e z.
Figura 88: Como encontrar a combinação de dois números – Maria
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Fonte: Arquivo da autora

Maria explicou o raciocínio utilizando variáveis de modo a generalizar o resultado e
ainda apresentou um desenho mostrando em que posição esse valor se encontrava.
No item cinco, Maria apresentou um Triângulo contendo as combinações de dois
números, substituindo os valores numéricos. O Triângulo construído por Maria já foi
apresentado anteriormente na Figura 86. No item seis, Maria apresentou para cada lema das
combinações as fileiras e células correspondentes no Triângulo Aritmético. Ela observou que
esse lema era a própria construção (lei de formação) do Triângulo, apresentando como
exemplo as células , B e C, como podemos ver no seu protocolo (Figura 89)

Figura 89: Explicação do Lema IV – Maria

Fonte: Arquivo da autora

Ao iniciar a explicação desse lema, Pascal apresenta o seguinte exemplo:
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Sejam quatro números tais como estipulados: o primeiro arbitrário, por exemplo, 1.
O segundo de uma unidade maior, a saber, 2. O terceiro arbitrário, embora não
menor do que o segundo, 3. O quarto de uma unidade maior do que o terceiro, a
saber, 4. Digo que a quantidade de combinações de 1 em 3 mais a quantidade de
combinações de 2 em 3 é igual à quantidade de combinações de 2 em 4. (PASCAL,
2013, p. 137).

Fazendo uma relação da resposta da aluna com o que Pascal explica, pode-se dizer que
a quantidade de combinações de 1 em 3 (célula ), mais a quantidade de combinações de 2
em 3 (célula B), é igual à quantidade de combinações de 2 em 4 (célula C).
Na questão sete, Maria escolheu os números 3 e 2, para combinar em sua soma 5, e ao
final concluiu que os resultados são iguais devido ao fato de se tratarem de células recíprocas,
como podemos ver na sua resposta (Figura 90). Assim, ela faz relações entre os resultados
obtidos nas combinações com as consequências do Triângulo Aritmético.
Figura 90: Resposta da questão sete – Maria

Fonte: Arquivo da autora

Na última questão, Maria calculou os valores das combinações dos números 1, 2, 3 e 4
no número 4 e concluiu que a soma dessas combinações pode ser encontrada na quinta base
do Triângulo Aritmético. Observamos, a partir de suas respostas, que a aluna apresentou
fortes relações entre os conteúdos traçados em nosso diagrama esquemático. Ela apresentou o
Triângulo para geradores diferentes de um, bem como relacionou as proposições das
combinações com os valores do Triângulo Aritmético. Isso nos faz concluir que a aluna
encontra-se em um nível de compreensão relacional.
Carolina, por sua vez, se mostrou dedicada na busca de uma maior compreensão do
Triângulo e suas propriedades. Mesmo nas atividades quando apresentava inicialmente uma
resposta numérica, buscava ao final uma resposta que tendia à generalização. A aluna
apresentou um Triângulo Aritmético corretamente preenchido na primeira questão da
avaliação e explicou com suas palavras que cada célula é obtida a partir da soma da célula que
antecede na fileira perpendicular com a que antecede na fileira paralela. Já no item que se
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pede outro Triângulo com gerador diferente de 1, a aluna apresenta com gerador 2,
procedendo corretamente no seu preenchimento.
Na terceira questão, a qual solicitava os resultados de Pascal acerca do Triângulo e
suas demonstrações, Carolina só o fez verbalmente, mas não só falou dos resultados, bem
como apontou caminhos de suas demonstrações. Essas três primeiras questões nos levam a
concluir que o primeiro critério de compreensão relacional proposto por nós foi alcançado por
ela, pois, embora não tenha apresentado por escrito os resultados acerca do Triângulo, a aluna
construiu o mesmo a partir de diferentes geradores e verbalizou os resultados para ambos os
Triângulos.
No que diz respeito às combinações, mesmo Carolina sempre conferindo os resultados
a partir da fórmula atualmente usada, ela sempre procurou justificá-los com os valores do
Triângulo. Um fato interessante dessa junção das ideias de Pascal com a notação atual pode
ser observado na resposta da aluna ao item 4. Carolina generalizou na Figura 91 o resultado
para a combinação de a elementos tomados x a x, o que ainda nas palavras de Pascal,
quantidade de combinações de x em a. Podemos observar que a aluna tende a apresentar uma
forma geral para o processo que Pascal apresenta na sua obra como uma exemplificação de
onde encontrar a combinação de dois elementos.
Figura 91: Generalização da combinação de dois elementos – Carolina

Fonte: Arquivo da autora

Na questão cinco, na qual deveria apresentar um novo Triângulo contendo as notações
das combinações, Carolina apresentou a dificuldade inicial dos alunos em compreender o que
se pedia, mas em seguida logo preencheu o Triângulo à maneira da Figura 85. A aluna nas
suas atividades expressava-se excluindo a primeira linha dos resultados das consequências,
um fato que sempre nos chamou atenção, pois ela observava que a linha que continha somente
o número 1 como elemento não poderia satisfazer as propriedades da soma entre as linhas.
Esse fato sempre gerava discussão entre nós, pois levávamos sua ideia para todo o grupo.
Nesse item, não foi diferente, visto que acreditamos que a avaliação também é um momento
de aprendizagem. Já que a dúvida surgiu, aproveitamos o espaço para discutir o porquê da
primeira coluna não possuir uma notação para seus valores. Como já afirmamos
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anteriormente, chegamos ao consenso de que na nossa notação atual 𝐶𝑛,𝑝 podemos tomar as
combinações de n elementos tomados 0 a 0.
No item seguinte, no momento de relacionar o Lema I, Carolina justificou escrevendo
uma combinação de 8 coisas em 7, que sabemos ser impossível, pois um número maior não se
combina em um menor. Na sua resposta, ela apresentou “𝐶7,8 = Linhas 8 e 9 não contém
intersecção”. Solicitamos que nos fosse explicado o seu raciocínio. Ela esclareceu que não é
possível achar uma intersecção entre a linha 9 e a base 8, processo utilizado pelos alunos para
encontrar uma combinação, pois a base 8 só contém 8 células, sendo impossível encontrar sua
intercessão com a 9ª linha, o que condiz e justifica o Lema I. Na mesma questão, no intuito de
justificar o Lema II, sua resposta afirmava que o lema correspondia à primeira fileira
perpendicular, com exceção da primeira célula, retomando o que dizíamos sobre a exclusão
que a aluna fazia dos primeiros elementos do Triângulo, pois a célula geradora corresponderia
à combinação de 0 em 0 (𝐶0,0) e isso não fazia sentido para ela. Como já dissemos
anteriormente, Pascal não concebeu a combinação de 𝑛 elementos tomados 0 a 0.
No Lema III, Carolina traz como relação a 2ª fileira paralela ou a 2ª fileira
perpendicular, o que, além de apresentar um raciocínio correto, traz a questão da
reciprocidade entre as fileiras do Triângulo. Para o quarto Lema, a aluna afirma este ser a
própria Lei de formação do Triângulo, apresentando como exemplo as células , B e C,
semelhante ao apresentado pela aluna Maria na Figura 88. No último item, a aluna escolheu
os números 3 e 2, para combinar na sua soma 5, concluindo ao final que 𝐶5,3 = 𝐶5,2 , devido
ao fato de se tratarem de células recíprocas.
Na última questão, a referida aluna apresentou os cálculos de 𝐶4,1 , 𝐶4,2, 𝐶4,3 𝑒 𝐶4,4 ,
concluindo que a soma desses valores se encontra no Triângulo na base 5. Nesse sentido,
podemos afirmamos que a ligação entre Combinatória e Aritmética que Carolina apresenta em
todas as questões corrobora com o segundo critério de inferência traçado por nós, o que
demonstra uma compreensão relacional do Triângulo Aritmético e dos conceitos envolvidos
no mesmo por parte da aluna.
Com relação à avaliação de Júlia, podemos dizer que ela, além de construir o
Triângulo com o gerador 1, apresentou três passos para o seu preenchimento. Vejamos nas
suas palavras: “primeiro preencho o gerador na primeira célula, depois preencho as células da
primeira linha e da primeira coluna com o valor do gerador, para encontrar as demais células
pega o valor da célula anterior e soma com o valor da célula superior que vai ser encontrada”.
Nos três passos apresentados, vemos que suas ideias se apresentavam de forma clara,
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pontuando que é necessária a escolha do gerador, pois é a partir dele que se definem todos os
outros valores do Triângulo. O segundo passo apresentado por Júlia diz que os elementos da
primeira linha e coluna são iguais ao gerador, que corresponde, na obra de Pascal, à primeira
consequência do Triângulo Aritmético. Essa consequência decorre, na verdade, da ideia da
construção do Triângulo, que foi o terceiro passo apresentado pela aluna.
No item dois, ela apresentou um novo Triângulo, tendo como gerador o número 4,
conforme mostrado na Figura 83. Como pudemos observar, Júlia já havia pontuado na
questão anterior que o preenchimento do Triângulo se inicia pela escolha do gerador, dando a
entender que este pode ser qualquer número.
Na questão três, Júlia trouxe as ideias referentes à segunda e à terceira consequência
do Triângulo Aritmético, construindo o Triângulo da Figura 92, no qual nomeia as células
para poder exemplificar suas ideias.
Figura 92: Triângulo Aritmético – Júlia

Fonte: Arquivo da autora

Na Figura 93, podemos ver o protocolo da aluna que traz um exemplo da segunda e
terceira consequências. Lembremos o que diz a Segunda Consequência: Em todo Triângulo
aritmético, cada célula é igual à soma de todas as células da fileira paralela precedente,
compreendidas entre a sua fileira perpendicular e a primeira, inclusivamente. Isso é
mostrado no exemplo da aluna pela célula J, e J = C + B + A, que é a soma dos elementos da
fileira paralela precedente.
Figura 93: Exemplificação Segunda e Terceira Consequências
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Fonte: Arquivo da autora

A Terceira Consequência afirma: Em todo Triângulo aritmético, cada célula é igual à
soma de todas as células da fileira perpendicular precedente, compreendidas entre sua fileira
paralela e a primeira, inclusivamente, resultado também mostrado na resposta da Figura 93
pela célula J= I + B.
A Primeira Consequência, que afirma que todas as células da primeira fileira paralela e
da primeira fileira perpendicular são idênticas ao gerador, foi apresentada pela aluna na
primeira questão e agora demonstrada (Figura 94).
Figura 94: Demonstração da Primeira Consequência – Júlia

Fonte: Arquivo da autora

Apesar de a aluna só ter apresentado por escrito três consequências do Triângulo,
podemos dizer que o seu raciocínio mostra uma forte ligação entre os resultados aritméticos e
sua respectiva demonstração algébrica.
Na questão quatro, Júlia apresentou o cálculo da combinação de 5 elementos tomados
4 a 4, com a fórmula utilizada usualmente. Em seguida, faz relação dos números 5 e 4 com os
expoentes 6 da base e 5 da fileira paralela, achados com a soma de uma unidade a cada um
dos números combinados (Figura 95).
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Figura 95: Como encontrar a combinação de dois números – Júlia

Fonte: Arquivo da autora

No momento de relacionar os Lemas de I a IV aos elementos do Triângulo Aritmético,
Júlia o fez com bastante coerência, apresentando, ainda, no Lema IV, um exemplo numérico
que o justificava. Na questão sete, ela escolheu os números 2 e 5, encontrando 7 como soma,
observando que o número de combinações de 2 em 7 é o mesmo valor que o número de
combinações de 5 em 7. Chegou à conclusão, assim, de que são iguais por se tratarem de
células recíprocas.
No item oito, somente Júlia utilizou outro número, diferente do exemplo dado no
enunciado da questão. A aluna apresentou uma resposta mais completa do que a apresentada
pelos demais alunos. Ela incluiu o número de combinações de 0 em 3. Podemos observar sua
resposta na Figura 96, na qual calcula 𝐶3,0 , 𝐶3,1 , 𝐶3,2 𝑒 𝐶3,3 , afirmando que o valor obtido na
soma dessas combinações é encontrado na quarta base do Triângulo Aritmético.

Figura 96: Resposta da questão oito – Júlia

Fonte: Arquivo da autora
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Júlia apresentou uma crescente compreensão dos conceitos trabalhados nas atividades.
Suas respostas aos itens dessa avaliação foram todos corretos, e, além disso, apresentou fortes
relações entre os campos álgebra-geometria-combinações. A aluna foi capaz de relacionar as
consequências do Triângulo com as proposições das combinações, o que nos leva a inferir que
ela alcançou uma compreensão relacional acerca do Triângulo Aritmético e sua aplicação às
combinações.
Por fim, temos o aluno João, que construiu um Triângulo na questão 1, apresentando a
explicação de que “primeiramente deve-se escolher uma célula geradora que nesse caso foi 1,
daí devemos preencher o triângulo da seguinte maneira: deve-se somar o valor da célula
anterior que fica na linha horizontal, mais o valor da célula anterior na vertical e com isso
obter o resultado”. Observamos que o aluno consegue generalizar esse resultado para outro
gerador, como, por exemplo, o número 3 escolhido por ele, acrescentando ainda uma
explicação de que o preenchimento se dá da mesma maneira, conforme pode ser visto em sua
resposta na Figura 97.
Figura 97: Triângulo Aritmético com gerador 3 – João

Fonte: Arquivo da autora

Ao ser perguntado sobre quais resultados ele lembrava do Triângulo Aritmético, João
escreveu a segunda consequência da seguinte maneira: “o valor obtido através da soma das
células da linha horizontal anterior, no intervalo desde a primeira célula dessa linha horizontal
anterior até a célula que sobreposta a célula resultado que nesse caso é V”. Vejamos na Figura
98 o Triângulo com as células numeradas e nomeadas.
Figura 98: Triângulo Aritmético – João
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Fonte: Arquivo da autora

João escolheu a célula V para demonstrar a Segunda Consequência e fez um caminho
semelhante ao de Pascal. A partir da construção da célula V, ele chega ao resultado da
segunda consequência V = H + O + P, conforme podemos ver na Figura 99. O aluno traça o
seguinte caminho: a célula V é encontrada pela soma T + P, por sua vez, a célula T é
encontrada pela soma I + O, como H e I são iguais (pela Primeira Consequência, já anunciada
pelo aluno) chega-se ao resultado esperado.
Figura 99: Explicação da Segunda Consequência – João

Fonte: Arquivo da autora

Além dessa consequência, João acrescentou que o triângulo seria como um “espelho”
e que os elementos que possuem a mesma distância das pontas são iguais, o que condiz com a
Quinta Consequência: Em todo triângulo aritmético, cada célula é igual a sua recíproca.
Como já dissemos no comentário da terceira questão, todos os alunos, de uma forma
geral, citaram as consequências de um a onze, mas João foi o único que citou a Décima
Segunda Consequência, que inicia a série de consequências sobre proporcionalidade entre
células. Para nós, isso demonstra uma forte percepção das consequências do Triângulo por
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parte do aluno, visto que essa consequência é um dos resultados mais complexos, devido à
quantidade de conceitos envolvidos em sua demonstração.
Na questão quatro, João explicou textualmente como podemos encontrar a quantidade
de combinações de dois elementos. Ele leva em consideração que os números combinados se
referem aos expoentes da fileira paralela e da base, afirmando que para encontrar o número de
combinações deve-se “pegar um número maior tanto na base como na fileira perpendicular e
cruzar essas linhas, onde se achará a célula equivalente ao número de combinações”. Essa
explicação condiz com o segundo método dado por Pascal para achar a posição da
combinação de dois números no Triângulo Aritmético. A partir desse resultado, o aluno
responde à quinta questão, substituindo os valores do Triângulo com a notação 𝐶𝑛,𝑝 ,
correspondente.
Ao justificar o Lema I, na sexta questão, João afirmou que a combinação não existe
porque o “valor” não está dentro do Triângulo, dando a entender que, se estendêssemos o
Triângulo para outros valores, encontraríamos o resultado da combinação de um número
maior em um número menor. Esse raciocínio nos foi esclarecido pelo aluno em nossa
conversa, na qual reforçamos a importância dada por Arcavi e Isoda (2007) em ouvir um
aluno. Ele afirmou que a combinação de 4 em 2, por exemplo, estaria em células inexistentes,
pois por exemplo, não podemos achar a quinta célula na base 3, visto que a terceira base só
possui três células, o que explica que esse valor não existe, por não estar “dentro” do
Triângulo.
Os Lemas II e III foram respondidos como sendo a primeira fileira paralela ou
perpendicular e a segunda fileira paralela ou perpendicular, respectivamente. Acerca do Lema
IV, por sua vez, João afirmou que correspondia à soma da “célula de cima com a célula
anterior dá a célula que se quer encontrar”, fazendo alusão à soma das células imediatamente
anteriores, paralela e perpendicular. Essas interpretações apresentadas por João são coerentes
e reforçam o segundo critério de compreensão relacional, por mostrar esquemas ricos em
ligações entre as Combinações e o Triângulo Aritmético.
João escolheu, no item sete, os números 2 e 5, calculando o número de combinações
7!

7!

de cada um deles na soma 7, através da fórmula 𝐶7,5 = 5!2! e 𝐶7,2 = 2!5! encontrando o
resultado 21 para ambos. O aluno concluiu, então, que esses valores são iguais por serem
“simétricos com relação à diagonal principal”, o que também é outra forma de perceber a
igualdade entre células recíprocas.
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Para finalizar sua avaliação, o aluno calculou corretamente os valores das
combinações de 1 a 4 no número quatro, encontrando 15 como soma dessas combinações,
concluindo que essa soma encontra-se na quinta base (Cf. Figura 100).
Figura 100: Combinações possíveis com o número 4

Fonte: Arquivo da autora

João, assim como Júlia, apresentou uma crescente compreensão dos conceitos
trabalhados. Ele foi capaz de apresentar os resultados das questões em termos aritméticos e
estendê-los para termos algébricos. Foi ainda capaz de relacionar as consequências do
Triângulo com as proposições das combinações, o que nos leva a inferir que ele alcançou uma
compreensão relacional acerca do Triângulo Aritmético e da sua aplicação às combinações.
Nesse sentido, as ideias de Silva (2013) nos auxiliam na inferência da compreensão
dos alunos, pois a autora defende que deve-se levar em conta o “número de conceitos e a
quantidade de conexões existentes entre vários conceitos”. Afirma ainda que, para
“compreender relacionalmente, faz-se necessário haver conexões frutíferas entre vários
conceitos, ou seja, esquemas ricos”. (SILVA, 2013, p. 50).
Podemos dizer que os alunos Júlia, João, Maria e Carolina apresentaram conexões
frutíferas entre os diversos conceitos trabalhados nas atividades, o que culminou com uma boa
apresentação dessas relações na avaliação final. Os conceitos aritméticos e algébricos
envolvidos no Triângulo Aritmético deram suporte para a compreensão de novos conceitos
envolvidos na aplicação do Triângulo às Combinações. Esses alunos apresentaram esquemas
ricos, apresentando resultados para casos particulares, bem como estenderam para casos
gerais, o que nos fez concluir que eles alcançaram uma compreensão fortemente relacional.
Enquanto que o aluno Guilherme, apesar de apresentar uma boa conexão entre
conceitos nas atividades da intervenção, mostrou algumas lacunas no momento da avaliação
final. Isso nos fez concluir que o aluno encontra-se em um nível relacional, embora ainda
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necessite enriquecer seus esquemas com um maior número de ligações entre os conceitos, o
que chamamos de uma compreensão fracamente relacional.
5.2 QUESTÕES SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA NO CURSO
Para finalizar nossa intervenção, lançamos aos alunos algumas perguntas importantes
para reflexão sobre o nosso trabalho com as atividades (Apêndice D parte II). O nosso intuito
foi escutar o que os alunos pensaram acerca das atividades, da metodologia utilizada no nosso
curso e suas reflexões sobre o que aprenderam. Lançamos quatro perguntas curtas de modo a
simplificar a compreensão daquilo que queríamos.
Perguntamos, primeiramente, o que foi novo para eles no curso. Em sua maioria, os
alunos afirmaram que o conhecimento do próprio Triângulo foi a maior novidade, pois eles
não conheciam o Triângulo Aritmético nem os conceitos envolvidos nele. Como também já
haviam dito no questionário inicial, eles nem sequer viram em outra etapa da escolaridade.
Vale ressaltar a fala de Júlia que resume o que eles sempre expuseram a nós durante a
intervenção, o fato de Pascal ter percebido tantas propriedades no Triângulo Aritmético: “O
curso em si foi uma novidade por ser um curso de extensão e pelas consequências que Pascal
descobriu através de um simples Triângulo”. Maria ressalta que percebeu no curso que o
Triângulo poderia ser utilizado para ensinar Matemática.
Em seguida, perguntamos se eles acreditavam ser possível aprender e ensinar
Matemática através da utilização de atividades históricas. Aqui, pedimos que justificassem,
com argumentos, as suas respostas. Observamos que nossa pergunta continha dois vieses, o
do ensino e o da aprendizagem, e cada um respondeu se posicionando em um deles. Somente
Guilherme apresentou uma resposta genérica. Os alunos João e Carolina responderam que
sim, a História da Matemática pode ser utilizada no ensino. João afirmou que isso seria
possível se que fosse bem didático. Carolina, por sua vez, disse seria fundamental utilizar a
História da Matemática, especificando que “eu posso usar esse conceito na introdução das
combinações”.
As alunas Maria e Júlia justificaram suas respostas utilizando a vertente da
aprendizagem. Maria afirmou que a partir do Triângulo pode aprender, por exemplo, as
relações de proporção e combinação. Júlia disse que o material pode “aprender como foi
encontrado e demonstrado todos os teoremas, lemas, consequências, dos assuntos trabalhados
em matemática”. Dissemos que a resposta de Guilherme foi genérica pelo fato dele somente
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afirmar que, mesmo não sendo um profissional de História da Matemática, ele acha que pode
sim ser utilizada.
Vejamos o que perguntamos no terceiro item: “O que foi mais difícil para você no
trabalho com as atividades? Dê algumas sugestões de mudanças na metodologia ou nas
atividades para que elas possam de fato gerar compreensão dos conteúdos trabalhos”. Com
relação às dificuldades enfrentadas no nosso trabalho, uma das apontadas foi o fato deles
nunca terem estudado ou ouvido falar no Triângulo de Pascal. Guilherme afirmou que a
novidade do assunto foi um fator que dificultou, muitas vezes, sua compreensão. Três alunos
ressaltaram a questão da dificuldade de interpretação daquilo que foi pedido. Observamos que
a falta de experiências com resolução de problemas e demonstrações, aliadas com a
dificuldade de interpretação, fazia com que eles ficassem muitas vezes parados, sem ideias
para iniciar o processo, já pontuamos esse aspecto no relato das atividades.
A aluna Carolina foi a única que não revelou dificuldades. Ela afirmou achar o
trabalho bem simples, é necessária atenção para que se compreendessem os conceitos. Com
relação à metodologia, ela apontou ser excelente. Nesse aspecto, Guilherme sugeriu como
mudança metodológica que se pensasse em uma “forma de trabalhar de forma que se possa
construir um jogo lúdico”. João ressaltou que trabalhar com aplicações dão mais ânimo.
Por fim, perguntamos a eles o que “ficou” ao final dessa experiência. Pedimos que eles
revelassem algo que deixaram de dizer nos outros itens e de certa forma resumissem o que
eles levaram desse curso. O mais citado foi a questão do conhecimento, o que para nós foi
muito importante, já que todos os alunos exaltaram a aprendizagem que tiveram durante o
curso. Vale a pena ressaltar aqui a fala de cada um. João afirmou: “Ficou muito
conhecimento, aprendi muito e exercitei bastante o raciocínio”. Guilherme nos disse que
“quebrou muito a cabeça tentando resolver as questões e isso é um bom exercício, embora às
vezes possa se tornar cansativo”, mas continua dizendo: “aprendi sim muitas coisas sobre o
Triângulo de Pascal. Penso que quando ver um Triângulo a minha frente com certeza vou
lembrar desse curso”.
Maria falou que o que marcou foi a “ampliação do conhecimento”, e Carolina pontuou
“a compreensão sobre as 19 consequências; aprendizado para o desenho do Triângulo em
quantas colunas e linhas eu queira”. Interessante a fala de Júlia que responde em um tom de
amizade com Pascal: “o que ficou foi um enorme conhecimento que adquiri através dos
teoremas, proporções e consequências que o velho Pascal propôs através dos seus
conhecimentos do Triângulo”. O tom de amizade é reforçado na fala de todos eles com
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relação uns aos outros. Cada um à sua maneira disse que levará as amizades, os amigos que
fizeram pela proximidade que tivemos durante o curso.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faremos neste capítulo as considerações acerca de todas as fases da nossa
investigação, relembrando o objetivo geral que norteou nosso trabalho e as discussões teóricas
que deram suporte para que este se efetivasse. Traremos ainda os objetivos específicos e a
partir deles discutiremos o estudo do Tratado de Pascal, as atividades históricas produzidas e
trabalhadas com os sujeitos da pesquisa e a compreensão dos alunos a partir das questões
finais lançadas.
O objetivo geral do presente trabalho foi investigar as possibilidades da utilização da
História da Matemática como um instrumento pedagógico através da obra Tratado sobre o
Triângulo Aritmético em um contexto de formação inicial de professores.
Para que pudéssemos investigar a História da Matemática como instrumento
pedagógico, fez-se necessário nos debruçar sobre uma teoria que desse suporte para entender
como os sujeitos adquirem o conhecimento e como lidam com as experiências que vivem.
Escolhemos a perspectiva construtivista por acreditar que o conhecimento só é possível
quando o sujeito tem experiências e reflete sobre as mesmas. O conhecimento é possível
porque o sujeito o constrói a partir do vivido, não está posto em uma realidade além do sujeito
que conhece. Essa perspectiva se baseia no construtivismo de Jean Piaget e na perspectiva
radical proposta por von Glasersfeld.
Trouxemos alguns conceitos importantes na teoria de Piaget, tais como assimilação e
acomodação, bem como a noção de esquema. A partir dessas ideias, pudemos entender como
a mente adquire novos conceitos: por processos de reconhecimento de conceitos condizentes
com as nossas estruturas mentais e por processos de modificações nas estruturas para adquirir
novos conceitos, o que nos leva ao conceito de esquema enquanto estruturas mentais. A noção
de esquema aparece também no nosso trabalho nas ideias de Skemp. Os critérios de
compreensão instrumental e relacional utilizadas na nossa pesquisa, para análise dos dados, se
amparam na rede de ideias conectadas em um esquema. Quanto mais rico em ligações entre
conceitos for um esquema, mais relacionalmente o sujeito compreende.
Após as leituras de Piaget sobre o construtivismo, buscamos von Glasersfeld, que nos
trouxe outros subsídios para entender a relação sujeito-objeto do conhecimento. Relembramos
aqui que para este autor a relação sujeito-objeto deve ser entendida como o sujeito
conhecendo um objeto na sua realidade experiencial. O indivíduo aprende a medida que
constrói relações do novo com estruturas conceituais anteriormente construídas. Nesse
sentido, fala-se em viabilidade do conhecimento e não em validade como a tradição filosófica
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impunha. O conhecimento serve para que o sujeito o utilize para lidar com o mundo da
experiência e não como uma cópia fiel de uma realidade fora de si mesmo.
A partir da compreensão do construtivismo enquanto teoria do conhecimento,
conseguimos criar um corpus teórico para embasar nossa proposta pedagógica, revelando que
implicações ele poderia trazer para a Educação Matemática e, mais especificamente, para as
aulas de Matemática. Trouxemos nesse item as ideias de Fossa, que apresenta como deve ser
uma aula construtivista e que postura deverá assumir um professor que tenha o construtivismo
como concepção de aprendizagem. A aula construtivista deve ser um espaço no qual alunos e
professores interagem, dialogam, questionam e intervêm, pois acredita-se que o conhecimento
só pode ser construído pelo próprio sujeito, a partir da interação com os outros e,
principalmente, com o próprio conhecimento.
Outra contribuição importante da teoria construtivista da aprendizagem é a noção de
que a linguagem não é um meio de transmitir conhecimento, de que não é possível dizermos
ao outro qualquer conceito, a não ser que ele o construa a partir dos seus próprios
conhecimentos e das suas experiências anteriores. Nesse sentido, o papel do professor é de
orientador do processo de aprendizagem, de alguém que pode ajudar o aluno, já que percorreu
determinadas fases antes, mas nunca de transmissor do conhecimento.
A História da Matemática se mostrou como uma metodologia de ensino que daria
espaço para trabalharmos a partir da concepção construtivista que assumimos. De forma a
perceber como isso poderia ser feito, buscamos referências que justificassem o porquê de
escolhermos a História da Matemática e como esta poderia se efetivar na sala de aula.
Trouxemos, então, argumentos que defendem a utilização da História da Matemática no
ensino, dentre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais. Justifica-se que os alunos, ao
conhecerem a História da Matemática, podem desenvolver atitudes favoráveis diante da
Matemática escolar, valores não só científicos mas sociais e culturais.
Argumenta-se ainda que a História da Matemática é um espaço para a aprendizagem
da própria história do conhecimento matemático, o que pode ser um guia para seleção de
conteúdos, bem como pode indicar uma sequência adequada de como trabalhar diversos
conceitos matemáticos, além da possibilidade de apresentar métodos diferentes para o ensino
da Matemática escolar.
Há autores que defendem a utilização da História da Matemática por acreditarem que
ela dá oportunidade para a mudança de visão do professor e do aluno do que é a Matemática,
bem como permite uma melhor compreensão dos conceitos e das teorias matemáticas.
Acreditamos que os alunos, ao terem contato com a Matemática a partir do material histórico,
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podem compreender melhor determinados conceitos, procedimentos, modos de pensar e de se
expressar matematicamente. Esse argumento reforça nossa escolha de utilização da História
da Matemática como metodologia, isto é, como uma forma de ensinar matemática, o que nos
leva a pensar como isso pode ser feito. Ou seja, de que maneira pode se efetivar uma proposta
de ensino-aprendizagem baseada na História da Matemática?
Após trazermos as defesas de porquê utilizar a História da Matemática, trouxemos,
nesta pesquisa, indicações de autores de como isso pode ser feito. Argumenta-se que a história
pode inspirar uma abordagem para o ensino da Matemática. Isso pode ser feito de várias
maneiras, tais como: trechos históricos inseridos nas aulas, projetos de pesquisa indicados aos
alunos que tenham por base os textos de História da Matemática, problemas históricos,
atividades com experiências, jogos, filmes, fontes originais dentre muitos outras.
A utilização de fontes originais pode ser aliada às atividades investigativas. Essas
atividades, chamadas também de atividades históricas, se apresentam como uma importante
alternativa para utilização da História da Matemática na sala de aula. A fonte histórica oferece
subsídio para a elaboração de atividades, que, por sua vez, abrem espaço para que os alunos
pensem, criem, investiguem e discutam. Assim o professor poderá efetivar uma proposta
construtivista para o processo ensino-aprendizagem da Matemática.
Esse é um dos comos trazidos por alguns autores e escolhido por nós para efetivar
nossa proposta pedagógica de utilização da História da Matemática. Escolhemos como fonte
original o Tratado sobre o triângulo aritmético, de Blaise Pascal. Aliamos a utilização dessa
fonte à produção de atividades históricas, pois acreditamos que as atividades históricas
propiciam um contato com a fonte, de forma a gerar compreensão da mesma e diminuir
possíveis dificuldades que possam surgir em termos de conceitos e de linguagem.
Chegamos assim ao entendimento do nosso objetivo geral, seguindo o caminho:
proposta pedagógica  História da Matemática Tratado sobre o Triângulo Aritmético.
Para que esse objetivo fosse cumprido, traçamos quatro objetivos específicos,
relembraremos cada um deles dos quais partiremos para fazer as considerações sobre nossa
investigação.


Realizar um estudo da obra Tratado sobre o Triângulo Aritmético a partir dos
conceitos matemáticos e do seu contexto histórico;
O material sobre o qual nos debruçamos foi a tradução da obra Traité du Triangle

Aritmétique, no Brasil traduzida como Tratado sobre o triângulo aritmético. Essa obra de
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Pascal se apresenta como um marco do estudo sobre o Triângulo Aritmético, pois, além de
trazer três vertentes do Triângulo Aritmético, a figurada, a binomial e a combinatória,
anteriormente estudadas por outros matemáticos, fez uma investigação profunda do mesmo,
revelando resultados até então desconhecidos. Pascal encontrou e demonstrou dezenove
consequências no Triângulo, que são as relações encontradas entre os números que o
compõem.
Pascal apresentou ainda uma lista de aplicações a partir do Triângulo Aritmético, que
se tornaram pequenos tratados que compõem a obra. O primeiro é o próprio Tratado sobre o
Triângulo Aritmético, seguido de: Várias aplicações do Triângulo Aritmético onde o gerador
é a unidade, Tratado sobre as ordens numéricas, Tratado das ordens numéricas, Sobre
produto de números consecutivos, Resolução geral de potências numéricas, Combinações,
Sobre números múltiplos e Soma de potências de números.
Para o presente trabalho investigativo, escolhemos o Tratado inicial e sua aplicação às
Combinações. O estudo do Tratado inicial foi necessário para que pudéssemos compreendêlo. Conhecemos como Pascal define um Triângulo Aritmético e que elementos são
necessários para a sua construção. Observamos que qualquer Triângulo pode ser construído
pela lei de formação e que o único elemento que deve ser escolhido é o seu gerador.
Identificamos que as dezenove consequências apresentadas por Pascal são perceptíveis no
Triângulo inicial que tem gerador 1, mas que vale para qualquer Triângulo Aritmético.
Percebemos que as demonstrações de Pascal são feitas através de exemplificação, porém,
nesse processo, são tomadas as letras que nomeiam as células, o que nos leva a concluir que
Pascal visava uma generalização de sua demonstração.
O item das combinações foi escolhido como aplicação do Triângulo para a nossa
pesquisa. A escolha se justificou por ser um dos conteúdos presentes no Triângulo Aritmético
abordados na Educação Básica. No tratado sobre as combinações, são apresentadas doze
proposições, isto é, relações encontradas entre números que se combinam. Essas relações são
justificadas e demonstradas a partir das dezenove consequências do Triângulo Aritmético.
O estudo da história do Triângulo Aritmético antes da obra de Pascal foi importante
para compreensão do contexto no qual o Triângulo surgiu. Identificamos que os primeiros
indícios do Triângulo remontam à preocupação pitagórica com os números figurados já no
ano de 540 a.C, gerando o Triângulo figurado, que é a primeira das vertentes observadas no
Triângulo. Já o Triângulo combinatório surgiu a partir da procura do número de vezes que
cinco coisas podiam se combinar sendo tomadas duas a duas. Nesse contexto, três regras
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combinatórias apareceram, a saber,

𝑛(𝑛−1)
2

e 2𝑛 − 1 − 𝑛 para calcular o número de

combinações de n coisas tomadas duas a duas e 𝑛! Para o número de permutações de n coisas.
O Triângulo binomial que surgiu da lista de coeficientes da expansão (𝑎 + 𝑏)𝑛 é a
terceira linha apontada na história do Triângulo Aritmético. Observamos, ao nos adentrarmos
na história do Triângulo, que as descobertas se repetem. Encontramos no contexto figurado
algumas ideias que levam à sua construção no contexto binomial, bem como as descobertas de
fórmulas para o cálculo de combinações que surgiram em diferentes contextos e épocas.
Conhecer a história do Triângulo e suas três vertentes se mostrou importante para a
compreensão da necessidade de uma sistematização das ideias presentes no Triângulo
Aritmético de forma conectada, feito realizado por Pascal em seu Tratado, pois
compreendemos que a partir de 1600 foi se tornando difícil manter uma distinção entre os três
contextos presentes na história do Triângulo Aritmético.
Após o estudo histórico da obra e do Triângulo, seguimos à elaboração de nossa
proposta de ensino, chegando ao nosso segundo objetivo específico:


Elaborar e aplicar um conjunto de atividades baseadas na obra em um curso de
extensão;
A partir do Tratado inicial sobre o Triângulo Aritmético, elaboramos dois blocos de

atividades. O primeiro deles continha seis atividades, que tratavam das consequências
observadas por Pascal. O segundo módulo de atividades continha cinco delas, que versavam
sobre as proposições sobre as combinações.
O curso de extensão, que foi o espaço de nossa investigação, continha onze
participantes, dos quais cinco foram até o fim da nossa intervenção. Lançamos inicialmente
algumas questões no intuito de verificar que conhecimentos os alunos possuíam acerca do
Triângulo Aritmético. Porém, mesmo aqueles que afirmaram ter visto esse conteúdo no
ensino médio não responderam às questões propostas, o que para nós significou que todos os
conceitos que iríamos trabalhar eram novos para os sujeitos.
Apresentaremos agora alguns pontos que percebemos a partir do trabalho com as
atividades. O primeiro ponto que gostaríamos de destacar foi a interação do grupo e a
dinâmica de trabalho com as atividades. A timidez inicial, comum para pessoas que se
desconhecem, foi dando espaço a uma atmosfera de companheirismo e de trocas mútuas, entre
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nós pesquisadores e os alunos sujeitos da pesquisa. A cada encontro, percebíamos que eles
estavam se envolvendo e se dispondo cada vez mais a aprender. Esse foi um fator que ajudou
bastante o nosso trabalho.
Ao longo do curso alguns desistiram, por diversos motivos, dentre eles o fato de
nossas atividades ocorrerem aos sábados e muitos deles precisavam trabalhar ou se
mostravam cansados pela jornada de trabalho semanal. Porém, esse não foi um fator que
prejudicou ou desmotivou os outros participantes. Com o passar do tempo, os alunos que
permaneceram se uniam mais e desejavam continuar o processo, pois perceberam também o
quão importante era aquele aprendizado para suas formações enquanto futuros professores.
Isso se mostrava não só pelos alunos do curso de Matemática mas também aqueles que eram
do curso de Licenciatura em Física.
Inicialmente, a nossa intervenção pareceu difícil aos sujeitos, já que eles não estavam
acostumados com o trabalho com atividades e com a dinâmica investigativa subjacente às
mesmas. Eles externavam suas dificuldades com relação às questões trazidas nas atividades
que muitas vezes indicavam um caminho para chegar às demonstrações, outras perguntavam
ideias de como fazê-lo. Nesses itens, eles sentiam dificuldades, pois não sabiam como
“começar” uma demonstração. Aqui pontuamos que eles mesmos expressavam que não
sabiam fazer o que era pedido, uma vez que não estavam acostumados com esse processo.
Nesse mesmo caminho, observamos neles a dificuldade de interpretação de questões
das atividades, bem como a dificuldade de compreender o que Pascal mostrava em algum
exemplo ou demonstração. A falta de interpretação da atividade pode ser justificada, ao nosso
ver, pela dificuldade que os alunos possuíam de leitura e escrita, decorrentes de uma formação
deficiente nessa área. Muitas vezes, os exercícios que eles têm contato em toda sua
escolaridade são rotineiros e mecanizados e o contato com problemas que levam à reflexão
são raros nas aulas de Matemática. Dificilmente os alunos são colocados na frente de
problemas em que devam, por si mesmos, achar um caminho para a resolução. A falta de
habilidades em escrita também dificultou a desenvoltura dos alunos. Algumas questões
solicitavam que eles reescrevessem com suas palavras o pensamento de Pascal e por vezes os
alunos não queriam fazê-lo, o que para nós foi motivo de reflexão juntamente com eles.
Perguntamos porque esse tipo de questão trazia tanto estranhamento e eles revelavam que
Pascal já tinha dito e não existia outro jeito de dizer “a mesma coisa”, ou seja, os alunos
tinham dificuldades de expressar algo lido utilizando suas próprias palavras.
Em alguns momentos, os alunos externaram a dificuldade de entender a linguagem
utilizada por Pascal. A linguagem coloquial utilizada pelos alunos entrou muitas vezes em
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choque com uma língua culta escrita há mais de 300 anos. Esse fato já foi levantado por
alguns autores acerca da dificuldade de compreender um texto que foi escrito em momento
social e cultural diferente do nosso. Porém, essa dificuldade foi sendo superada à medida que
os alunos tinham contato com o texto e com as atividades. Eles passaram a perceber que
estudar a partir de um material escrito pelo próprio matemático apresentava vantagens quando
comparado com os livros de História da Matemática compilados, aos quais tinham acesso.
Perceberam que um material compilado traz um resumo das ideias dos matemáticos, enquanto
um material como o Tratado traz conceitos, definições, demonstrações e métodos de
resolução próprios.
Ao mesmo tempo que possuíam dificuldades para reescrever com suas palavras
algumas consequências solicitadas na atividade, sempre que o faziam, os alunos apresentavam
nessa escrita detalhes que não foram explicitados por Pascal. Apresentavam ainda as
consequências por um outro ponto de vista, o que nos levou a inferir que a barreira da escrita
foi superada pela compreensão da ideia que trazia o resultado.
Nesse sentido, podemos ressaltar a importância de termos uma fonte histórica
traduzida para a nossa língua, pois sendo um texto na língua vernácula os alunos podem ter
acesso ao material e assim aprender Matemática, aprender modos de fazer Matemática e quiçá
mudar a visão do que ela é. Esses são argumentos defendidos pelos pesquisadores a partir do
estudo da História da Matemática.
Observamos que as dificuldades que os alunos possuíam em compreender o texto de
Pascal se davam não só pela linguagem culta contida na obra, mas também residiam nas
fragilidades que os alunos possuíam na compreensão de alguns conceitos. A abstração
necessária para uma demonstração envolvendo variáveis não estava facilmente disponível nos
esquemas conceituais de alguns alunos, o que foi sendo aperfeiçoado a medida que se
empenhavam em compreender, relacionar, conjecturar e, enfim, demonstrar.
Um aspecto que facilitou a visualização dos resultados das consequências foi a técnica
de pintar as células e fileiras correspondentes aos resultados. Solicitamos aos alunos que
pintassem algum resultado específico e realizassem operações com essas células. Muitas
vezes isso esclareceu a textualidade de Pascal e levou a uma generalização das ideias contidas
nas consequências, o que posteriormente foi dando lugar à abstração necessária para as
demonstrações.
Outro ponto importante no trabalho com as atividades foi quando chegamos à 12ª
Consequência. Para demonstração desta, Pascal utilizou o processo de indução matemática.
Nesse momento, percebemos que os alunos não conheciam esse processo de demonstração,
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no qual precisamos nos deter um pouco mais para uma melhor compreensão de como Pascal
procedeu para demonstrar. Ao nosso ver, isso não deveria ter sido um ponto crítico já que
quatro dos cinco alunos, sujeitos da pesquisa, estavam próximos ao término da graduação.
Esperava-se, portanto, que esse tipo de conhecimento já fizesse parte do repertório conceitual
desses alunos, pelo fato de algumas disciplinas do curso apresentarem esse tipo de
demonstração.
Outro tema também necessário para compreensão da 12ª Consequência e que não
estava acessível aos alunos diz respeito às propriedades das proporções. Nessa consequência
aparece uma “proporção perturbada” contida na proposição XXIII dos Elementos de Euclides.
O fato de os alunos não lembrarem das propriedades das proporções nos causou
estranhamento, já que as noções de razão e de proporção são contempladas na Matemática
escolar desde o ensino fundamental. Acreditamos que esse conhecimento pode ter sido do tipo
instrumental ou de memória e que, por não utilizarem frequentemente, haviam esquecido.
De maneira geral, observamos um crescimento dos alunos em nível de compreensão.
A cada atividade, os alunos apresentavam suas ideias e criavam relações entre os seus
conhecimentos. As atividades propiciaram momentos ricos de discussão e de avanços com
relação ao que era proposto. Muitas vezes os alunos apresentavam resultados a partir de outras
vertentes diferentes das propostos por Pascal, o que ao nosso ver mostra que o trabalho com
as atividades revela o pensamento dos alunos para além do conhecimento histórico
apresentado na fonte.
Dentro desse objetivo específico acerca da elaboração e da aplicação das atividades,
que ora pontuamos, acabamos por nos adentrar na identificação dos obstáculos cognitivos no
trabalho com as atividades que fazia parte do nosso terceiro objetivo específico:


Analisar a compreensão dos alunos dos conceitos envolvidos e identificar os possíveis
obstáculos cognitivos no trabalho com as atividades;
Para finalizar o nosso módulo de atividades, lançamos algumas questões acerca dos

conceitos trabalhados. Precisávamos, ao final do nosso trabalho, avaliar se os alunos
compreenderam ou não os conceitos sobre o Triângulo Aritmético e as combinações a partir
das atividades históricas. Para tal intento, foi necessário escolher critérios que nos
subsidiassem nessa inferência, pois como já discutimos não temos como saber exatamente o
que se passa nos esquemas dos sujeitos, mas somente inferir, através do que eles revelam por
meio das respostas e conjecturas verbalizadas, como eles compreendem.
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Acreditamos que a teoria de Skemp sobre os níveis de compreensão instrumental e
relacional poderia nos auxiliar nesse processo. Então elaboramos, a partir desses níveis,
nossos critérios mais específicos em termos globais, conforme proposto por Silva (2013). Os
critérios diziam respeito a uma conexão entre conceitos dos campos algébricos e aritméticos,
uma vez que entendemos que o nível de compreensão relacional seria alcançado quando os
alunos fossem capazes de conectar o maior número de conceitos possíveis em um mesmo
esquema conceitual.
Lançamos aos alunos oito questões. As três primeiras diziam respeito ao Triângulo
Aritmético e suas consequências. As outras cinco questões traziam problemas acerca da
relação entre combinações e os números do Triângulo Aritmético. A primeira questão foi a
única que trazia uma pergunta estritamente numérica, já que solicitava que os alunos
preenchessem o Triângulo. Porém, ela foi de fundamental importância para que pudéssemos
categorizar a compreensão dos alunos com relação ao Triângulo Aritmético, pois o passo
inicial para a sua compreensão parte de sua construção.
A segunda questão complementou a primeira e abriu espaço para inferências, visto que
era necessário observar que o Triângulo poderia ser formado a partir de qualquer gerador.
Todos os alunos apresentaram respostas coerentes nas duas questões. Isso nos levou a
perceber que eles detêm o conhecimento de que a lei de formação do Triângulo Aritmético é
válida para qualquer que seja o gerador. A terceira questão solicitava que os alunos
lembrassem das consequências estudadas acerca do Triângulo Aritmético. Todos os alunos
foram lembrando verbalmente diversas consequências, mas somente dois alunos conseguiram
pontuar por escrito.
As questões quatro, cinco e seis pediam que se relacionasse as combinações com os
números do Triângulo Aritmético: a quarta estava na forma de um problema, a quinta
solicitava o preenchimento do Triângulo em termos de combinações e a sexta apresentava
quatro lemas das combinações que deveriam ser explicados em termos das células do
Triângulo. As respostas apresentadas pelos alunos foram bastante coerentes. A partir disso,
temos embasamento para dizer que a relação entre as combinações e o Triângulo Aritmético
foi algo compreendido pelos alunos. Todos eles conseguiram dizer onde se pode encontrar no
Triângulo as combinações de quaisquer dois números, o que nos mostra uma forte ligação
entre os conteúdos algébricos-aritméticos-combinatórios. Pontuamos que exceto um dos
lemas não foi bem compreendido por um dos alunos.
A sétima e a oitava questões fecharam a avaliação. A sétima pedia que se relacionasse
a combinação de dois números na sua soma com o fato dessas células serem recíprocas. A

166

oitava questão pedia para interpretar quais fileiras correspondem à soma de todas as
combinações em um dado elemento, chegando à conclusão de que cada base do Triângulo
Aritmético contém todas as combinações em um dado número. Todos os alunos responderam
corretamente às duas questões, porém um dos alunos não conseguiu fazer, na sétima questão,
relação do resultado das combinações com o fato das células serem recíprocas.
Encerramos essa avaliação fazendo as inferências com relação à compreensão dos
alunos. Podemos dizer que todos chegaram ao nível de compreensão relacional, pois
conseguiram apresentar respostas coerentes e com um grande número de relações entre os
conceitos. Esse fato foi percebido através das suas respostas, mais ainda, principalmente, pela
observação de todo o processo de intervenção. Os alunos apresentaram o Triângulo com
gerador 1, mas também conseguiram escrevê-lo para outros geradores. Eles foram capazes de
lembrar as consequências do Triângulo, bem como demonstrar algumas delas. Eles
reescreveram o Triângulo utilizando a notação das combinações, o que demonstra um elo
muito forte entre os resultados numéricos e as combinações de dois números. Assim,
alcançaram os dois critérios de compreensão relacional apresentados por nós.
Podemos afirmar que um dos alunos chegou ao nível de compreensão relacional
fracamente, visto que, mesmo apresentando um bom envolvimento nas atividades, não foi
capaz de conectar alguns conceitos no momento da avaliação. Como esse processo envolve o
conjunto atividades-avaliação, julgamos que ele ainda necessita de experiências de
aprendizagem que o façam relacionar um maior nível de conceitos no momento da resolução
de um problema.
No mesmo instrumento pelo qual lançamos as oito questões, que ao final discutimos
com os critérios de Skemp, pedimos aos alunos que expressassem suas opiniões acerca da
nossa intervenção, cumprindo assim o nosso último objetivo específico:


Provocar nos alunos uma reflexão acerca das atividades e do método baseado na
História da Matemática para compreensão dos conceitos matemáticos.
Os alunos revelaram que o curso foi importante pois adquiriram muitos

conhecimentos, já que até então não conheciam o Triângulo Aritmético. Eles afirmaram que
aprenderam bastante acerca do Triângulo, de suas consequências e de sua aplicação às
combinações. Observaram ainda que a História da Matemática pode ser utilizada como
metodologia de ensino e aprendizagem, o que vivenciaram na prática no nosso curso.
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Uma aluna ressaltou que utilizaria o material de Pascal para introduzir o conceito de
combinações e que a metodologia do curso era muito propícia para isso. Com relação à
metodologia, outros alunos se posicionaram a favor da utilização de materiais concretos para
auxiliar no aspecto lúdico, visto que o trabalho com as demonstrações poderia se tornar
cansativo para alunos do ensino básico.
Após revermos as partes que compõe o nosso trabalho investigativo, baseados nos
argumentos de defesa de utilização da História da Matemática a partir de uma perspectiva
construtivista, podemos voltar agora à defesa de nossa tese, afirmando que o estudo histórico
da obra Tratado sobre o triângulo aritmético, através de atividades didáticas, é uma fonte de
compreensão relacional dos conceitos matemáticos envolvidos.
Nossa tese se comprova pelas inferências de que os alunos sujeitos de nossa pesquisa
chegaram a um nível de compreensão relacional. Eles apresentaram um conhecimento rico em
conexões entre os conceitos matemáticos envolvidos no Triângulo Aritmético. Isso foi
percebido a partir da avaliação das questões finais, bem como durante todo o processo com as
atividades históricas.
Finalizamos nosso trabalho entendendo que os nossos objetivos foram cumpridos,
porém, durante o processo investigativo, outras questões surgiram e queremos levantá-las
agora no intuito de fomentar pesquisas posteriores acerca dessa temática.
Ao adentrarmos no estudo do Triângulo Aritmético, começamos a observar como esse
tópico vem sendo tratado nos livros didáticos de Matemática do ensino médio e percebemos
que o tema, quando aparece nos livros, é abordado de maneira rápida e somente na sua forma
binomial, no intuito de relacioná-lo com o “binômio de Newton”. Percebemos ainda que os
materiais que contém algo sobre o Triângulo são poucos, pois a cada ano observamos que os
autores vêm deixando de abordar essa temática. Uma pesquisa sobre a História da Educação
Matemática acerca desse conteúdo poderia investigar quais razões justificam esse abandono.
Outra pesquisa que poderia decorrer do nosso trabalho seria pesquisar junto aos
sujeitos de nossa pesquisa de que forma a História da Matemática influencia na sua prática no
momento em que eles forem professores. Poderia se pesquisar se a metodologia vivenciada
por eles na nossa intervenção gerou uma modificação na concepção do que é a Matemática,
de como se ensina Matemática e de como a História da Matemática é utilizada na sala de aula,
bem como as possíveis diferenças entre as práticas dos professores de Matemática e os de
Física, já que dois dos nossos alunos eram concluintes do curso de Licenciatura em Física.
Podem surgir ainda estudos acerca das outras aplicações do Triângulo Aritmético
apresentadas na obra de Pascal. Outros módulos de ensino podem ser elaborados para a
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prática na sala de aula, não somente para o Ensino Superior, mas também para o Ensino
Fundamentos e Médio, assim como podem ser investigados sobre o seu papel enquanto
fomentador de compreensão relacional.
Ainda na perspectiva investigativa, poderíamos propor um trabalho nas salas de aula
de Matemática em contextos diferentes do que fizemos nesta pesquisa. Realizar um trabalho
de adaptação da proposta de forma a atender uma sala de aula comum contendo de 30 a 40
alunos, com o intuito de analisar a compreensão dos mesmos, bem como as possibilidades e
limitações da utilização da História da Matemática a partir de atividades na realidade das
escolas públicas.
Esperamos, dentro dos limites de nossa investigação, ter contribuído para uma melhor
compreensão por parte dos alunos dos conceitos trabalhados. Bem como julgamos ter
colaborado com a nossa área de pesquisa, no sentido de trazer elementos que corroborem com
a utilização de fontes originais a partir de atividades e provocar nos alunos uma compreensão
que os possibilite construir os conceitos, fazendo-os sujeitos autônomos e ativos no processo
de aquisição do conhecimento.
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APÊNDICE A – QUESTÕES INICIAIS
I – INFORMAÇÕES PESSOAIS:
Nome: ______________________________________________________________
Idade: ____________

Sexo: ________________

Formação:
Ensino Fundamental: (

) Pública ( ) Privada

Ensino Médio: (

) Pública

(

)

Privada
É aluno do curso de Licenciatura em Matemática?
(

) Sim . Está cursando que período? ______

(

) Não. É aluno de algum curso

superior? Qual? _______
É professor de Matemática?
(

) Sim. (

)Ensino Fundamental (

)Ensino Médio

(

) Não.

II – QUESTÕES ESPECÍFICAS
Observe o triângulo aritmético abaixo:

Em algum momento de sua vida escolar você teve oportunidade de conhecer este triângulo
aritmético? Fale sobre o que você aprendeu sobre ele. Especifique ainda se isto aconteceu no
curso de matemática ou anterior a ele.
Que relações ou propriedades você poderia tirar a partir dele?

Alguma dessas propriedades você conseguiria demonstrar? Se sim, apresente esta
demonstração.
Nos seus estudos anteriores (se houveram) você encontrou alguma relação existente entre o
triângulo aritmético e as combinações?
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Tente resolver o seguinte problema proposto por Pascal: Dados dois números desiguais,
descobrir no triângulo aritmético, de quantas maneiras o menor se combinará no maior.
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APÊNDICE B – MÓDULO DE ATIVIDADES PARTE I
ATIVIDADE 1 – EXPLORANDO O TRIÂNGULO ARITMÉTICO
1. Vamos construir o triângulo Aritmético, utilizando como referência o texto de Blaise
Pascal.
Chamo Triângulo aritmético uma figura que tem a seguinte construção.
De um ponto, G, qualquer, traço duas retas, GV e G, uma perpendicular a outra, e,
sobre cada uma dessas, tomo tantas partes contíguas iguais que se quiser, começando em G,
nomeando-as 1, 2, 3, 4, e assim por diante; esses números são os expoentes das divisões das
retas.
Em seguida, ligo os pontos da primeira divisão, sobre cada uma das duas retas, com
um segmento, formando assim um triângulo cuja base é o referido segmento.
Da mesma maneira, ligo os dois pontos da segunda divisão com um outro segmento,
que será a base de um segundo triângulo.
E ligando assim todos os pontos de divisão que têm o mesmo expoente, formo tantos
triângulos e bases.
Traço, através de cada um desses pontos de divisão, retas paralelas aos lados, de tal
forma que se cortam formando pequenos quadrados, que chamo células.
E as células que estão entre duas retas que vão da esquerda à direita são chamadas
células de uma mesma fileira paralela.
E as que estão entre duas retas que vão de cima para baixo são chamadas de uma
mesma fileira perpendicular.
E as que atravessam diagonalmente ao longo da mesma base são chamadas células de
uma mesma base.
As células de uma mesma base, igualmente distantes dos seus extremos, são chamadas
recíprocas. Pois o expoente da fileira paralela de uma é o mesmo que o expoente da fileira
perpendicular da outra.
2. Nomeie cada célula do seu triângulo, em seguida dê exemplos.
(a) de células de uma mesma fileira perpendicular
(b) de células de uma mesma fileira paralela
(c) de células de uma mesma base

177

3. Apresente alguns pares de células recíprocas:
(a) O que podemos observar nos seus expoentes?
(b) Que relação pode-se tirar entre os expoentes das fileiras paralelas e perpendiculares e o
expoente de sua base?
(c) A relação encontrada na letra (b) vale para qualquer outra célula?
4. Agora vamos preencher o triângulo aritmético.
Ora, os números que são colocados em cada célula são achados pelo seguinte método:
O número da primeira célula, a do ângulo retângulo, é arbitrário; mas esse sendo colocado,
todos os outros são determinados; e por essa razão é chamado o gerador do triângulo.
Escolha um gerador para o seu triângulo. E complete-o da seguinte forma:
O número de cada célula é igual ao número da célula que a precede na sua fileira
perpendicular somado com o da célula que a precede na sua fileira paralela.
5. Observe cuidadosamente o triângulo construído, que relações você pode perceber entre as
células:
(a) das fileiras paralelas
(b) das fileiras perpendiculares?
© das fileiras paralelas, perpendiculares e as bases?
(d) Há alguma relação entre as células de duas fileiras?
(e) Entre as células de mesma base?
(f) Entre células recíprocas? Apresente todas as relações que você pode perceber no triângulo
aritmético.
ATIVIDADE 2 – CONSEQUENCIAS ADITIVAS
1. PRIMEIRA CONSEQUENCIA: Em todo Triângulo aritmético, todas as células da
primeira fileira paralela e da primeira fileira perpendicular são idênticas ao gerador.
Vejamos o seguinte triângulo aritmético:
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Essa consequência poderia ser verificada para qualquer gerador diferente de 1?
Como poderíamos demonstrar essa consequência utilizando a regra para preenchimento das
células de um Triângulo Aritmético?

2. SEGUNDA CONSEQUENCIA: Em todo Triângulo aritmético, cada célula é igual à soma
de todas as células da fileira paralela precedente, compreendidas entre a sua fileira
perpendicular e a primeira, inclusivamente.
(a) Reescreva com suas palavras essa consequência. Em seguida apresente alguns exemplos
dessa afirmação com as células do triângulo acima.
(b) Mostre que F = A + B + C. Essa seria uma demonstração da consequência acima?
3. TERCEIRA CONSEQUENCIA: Em todo Triângulo aritmético, cada célula é igual à soma
de todas as células da fileira perpendicular precedente, compreendidas entre sua fileira
paralela e a primeira, inclusivamente.
(a) Qual seria a ideia central para provar essa afirmação?
(b) Relembre o caminho utilizado na SEGUNDA CONSEQUÊNCIA e mostre que C = B + 
+ .
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4. QUARTA CONSEQÜÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, cada célula, diminuído pela
unidade, é igual à soma de todas as células compreendidas entre sua fileira paralela e sua
fileira perpendicular, exclusivamente.
(a) Escolha uma célula qualquer. Pinte toda a sua fileira paralela e a perpendicular. Quanto
vale a soma das células que estão entre as partes pintadas?
(b) Mostre qual a relação entre este valor encontrado e a célula escolhida por você.
(c)Generalize esse resultado para qualquer célula. Isto condiz com a quarta consequência? O
que significa a expressão “exclusivamente” no texto da Quarta Consequência?
(d) Reescreva essa consequência com suas palavras.

ATIVIDADE 3 – CONSEQUENCIAS RECÍPROCAS E DE PROGRESSÃO
1. QUINTA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, cada célula é igual à sua
recíproca.
Vejamos como Pascal inicia essa demonstração: Pois, na segunda base , é evidente que as
duas células recíprocas,  e , são iguais e iguais a G.
Na terceira A, , , também é evidente que as recíprocas  e A são iguais e iguais a
G. Na quarta, é evidente que os extremos, D e , são, mais uma vez, iguais e iguais a G. E as
entre essas duas, B e , são claramente iguais.
(a) Porque podemos dizer que B e , são claramente iguais?
(b) Pascal continua: Então, mostra-se que as recíprocas são iguais em todas as outras bases.
Mostre como podemos concluir essa afirmação.
2. SEXTA CONSEQÜÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, uma fileira paralela e uma
perpendicular, tendo o mesmo expoente, são compostas de células iguais.
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Escolha uma fileira paralela e outra perpendicular de mesmo expoente. Pinte-as por completo
de mesma cor. Observe se a consequência acima é verdadeira para esse caso.
Como seria possível demonstrar essa consequência utilizando como justificativa a Quinta
Consequência?
3. SÉTIMA CONSEQÜÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, a soma das células de cada
base é o dobro da soma das células da base precedente.
Em sua obra, Pascal inicia a demonstração da seguinte forma:
Seja DB uma base qualquer. Digo que a soma das suas células é o dobro da soma das
células da precedente A.
(a) Mostre que essa afirmação é verdadeira.
(b) Como demonstrar que isso é verdade para todas as outras bases?
4.OITAVA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, a soma das células de cada
base é o número da progressão dupla, que começa com a unidade, cujo expoente é o mesmo
do da base.
Mostre que é verdadeira essa afirmação utilizando a Sétima Consequência.
5. NONA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, cada base, diminuída pela
unidade, é a soma de todas as precedentes.
(a) Tome as bases de expoente 1 a 4 some os valores de suas células, compare com a soma
das células da base 5, veja se a consequência acima é verdadeira para este exemplo.
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(b) Mostre essa afirmação a partir da Oitava Consequência. Você consegue enxergar essa
consequência como tendo alguma relação com a soma dos termos de uma progressão
geométrica?
(c) Mostre como ficaria essa consequência se o gerador for diferente de um.

ATIVIDADE 4 – CONSEQUENCIAS ADITIVAS – PARTE II
1. DÉCIMA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, a soma de tantas células
contíguas que se queira em uma base, começando com um extremo, é igual ao mesmo
número de células da base anterior, somadas com as mesmas menos uma.
Vejamos como Pascal inicia essa a demonstração dessa consequência:
Seja feita a soma de tantas células que se queira na base D, por exemplo, as primeiras três,
D+B+. Digo que isto é igual à soma das três primeiras da base precedente, A++, com as
duas primeiras da mesma base, A+.
a) Verifique se essa afirmação é verdadeira, substituindo os valores pelos que encontramos
nas células.
b) Continue a demonstração de Pascal e em seguida apresente outro exemplo.
2. DEFINIÇÃO: Chamo células do dividendo as, como G, ,  etc., que são atravessadas
diagonalmente pela reta que divide o ângulo retângulo no meio.
DÉCIMA PRIMEIRA CONSEQÜÊNCIA: Cada célula do dividendo é o dobro daquela que a
precede na sua fileira paralela ou perpendicular.
a) Dê alguns exemplos dessa afirmação.
b) Utilizando a construção do Triângulo Aritmético é possível mostrar essa consequência.
Mostre como podemos provar isto.

ATIVIDADE 5 – CONSEQUENCIA – PROPORÇÃO E INDUÇÃO
DÉCIMA SEGUNDA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, duas células
contíguas da mesma base estão entre si, a superior para a inferior, como a quantidade de
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células daquela até o extremo superior da base, inclusivas, são para a quantidade de células
desta até o extremo inferior da base, inclusivas.
Vejamos como Pascal inicia essa demonstração:
Sejam E e C duas células contíguas quaisquer da mesma base. Digo que
E

está para

inferior,

C
superior,

como

2

está para

3

pois há duas

pois há três

células abaixo

células acima

de E, a saber,

de C, a saber,

E e H;

C, R e .

Embora essa proposição tenha uma infinidade de casos, darei uma demonstração dela
bastante curta, supondo dois lemas.26
O primeiro, que é evidente por si só, é que se acha a proporção na segunda base; pois
é bastante claro que  está para  como 1 está para 1.
Segundo, se se achar a proporção em uma base qualquer, então 182ons-la-á
necessariamente na base 182onsequênci.
Disto, se vê que é necessária em todas as bases; pois, se acha na segunda base pelo
primeiro lema; logo, pelo segundo, se acha na terceira base; logo, na quarta, até infinidade.
Só falta, então, demonstrar o segundo lema, da seguinte maneira. Suponha que se
ache a proposição em uma base qualquer, como a quarta, D, ou seja, suponha que D esteja
para B como 1 está para 3, e B para  como 2 para 2, e  para  como 3 para 1, etc. Então,
digo que se achará a mesma proposição na base 182onsequênci, H, e que, por exemplo, E
estará para C como 2 está para 3.
Após a leitura conjunta da demonstração acima, vamos responder as seguintes questões:
1.

Observe a demonstração acima e explique como vocês a entenderam.

2.

Você conhecia o processo de demonstração por indução matemática? Se não, você

compreendeu a ideia geral para demonstração dessa forma? Tente sintetizar o raciocínio de
indução matemática utilizado por Pascal.
3.

Pelo trecho acima, você consegue apresentar o que seria a proporção perturbada?
ATIVIDADE 6 – CONSEQUENCIAS PROPORCIONAIS

26

Observamos que, nos seguintes parágrafos, Pascal utiliza, por uma das primeiras vezes na história, a indução
matemática.
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1. DÉCIMA TERCEIRA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, sendo duas
células contíguas na mesma fileira perpendicular, a inferior está para a superior como o
expoente da base da célula superior está para o expoente da sua fileira paralela.
Sejam F e C duas células quaisquer27 na mesma fileira perpendicular. Digo que
F

está para

C

como

5

para

3

Tente demonstrar essa afirmação utilizando a consequência anterior. (Dica: Utilize também
uma das propriedades das proporções).
2. DÉCIMA SÉTIMA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, qualquer célula,
somada com todas as células acima dela na mesma fileira perpendicular, está para a referida
célula, somada com todas as células à esquerda dela, como o número de células tomadas em
cada fileira.
a) Escolha uma célula qualquer de um Triângulo Aritmético.
b) Some a ela todas as células que estão acima – fileira perpendicular (guarde este valor).
c) Some a célula tomada inicialmente em (a) com as células à esquerda dela – fileira paralela.
d) Quantas células estão acima da célula escolhida em (a) incluindo (a)?
e) Quantas células estão à esquerda do valor (a) incluindo (a)?
f) Encontre uma relação entre os valores de (b), (c), (d) e (e) de forma a tornar verdadeira a
consequência acima.
g) Demonstre essa consequência algebricamente. (Dica: A justificativa para o fechamento da
demonstração será a 12ª Consequência).
h) Tente reescrever essa consequência com suas palavras.
3. DÉCIMA OITAVA CONSEQUÊNCIA: Em todo Triângulo aritmético, duas fileiras
igualmente distantes das extremidades estão, uma para a outra, como as quantidades das
células que contêm.28
Vejamos o que Pascal utiliza para essa demonstração:
Seja GV um triângulo qualquer e considere duas fileiras igualmente distantes das
extremidades, como a sexta, P+Q, e a segunda, +++R+S+N. Digo que a soma das

27
28

Aqui Pascal deixa implícita a condição (necessária) de que as células sejam contíguas.
Ver Proposição V23 dos Elementos de Euclides: a:b::c:d e b:e::f:c implica que a:e::f:d.
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células de uma está para a soma das células da outra como a quantidade das células da
primeira está para a quantidade das células da outra.
Pois, a segunda fileira paralela, RSN, é a mesma que a segunda fileira
perpendicular, BEMQ, e, a partir disto, demonstra-se a proposição.
a) Qual a consequência utilizada para afirmar que a segunda fileira paralela, RSN, é a
mesma que a segunda fileira perpendicular, BEMQ?
b) Vamos terminar essa demonstração subentendida por Pascal. Conclua, registrando seu
raciocínio.
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APÊNDICE C- MÓDULO DE ATIVIDADES PARTE II
COMBINAÇÕES
Antes de iniciar a Atividade I: Estudar os lemas I, II, III e IV em grupo (na sala de aula).
LEMA I
Um número não se combina em um número menor; por exemplo, 4 não se combina em 2.
LEMA II
1 em 1 se combina 1 vez
2 em 2 se combina 1 vez
2. em 3 se combina 1 vez
E em geral um número qualquer se combina apenas uma vez em seu igual.
LEMA III
1 em 1 se combina 1 vez
1 em 2 se combina 2 vez
1 em 3 se combina 3 vez
E em geral a unidade se combina em qualquer número tantas vezes quanto a unidade é
contida no referido número.
LEMA IV
Se houver quatro números quaisquer, sendo o primeiro arbitrário, o segundo maior
pela unidade, o terceiro arbitrário, embora não menor que o segundo, e o quatro maior que o
terceiro pela unidade, então a quantidade de combinações do primeiro no terceiro, junto com a
quantidade de combinações do segundo no terceiro, será igual à quantidade de combinações
do segundo no quarto.
Considere quatro números tais como falei:
O primeiro arbitrário, por exemplo, 1.
O segundo maior pela unidade, a saber, 2.
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O terceiro arbitrário, embora não menor que o segundo, por exemplo, 3.
O quarto maior pela unidade, a saber, 4.
Digo que a quantidade de combinações de 1 em 3, mais a quantidade de combinações
de 2 em 3, é igual à quantidade de combinações de 2 em 4.
Sejam B, C, D três letras quaisquer.
Sejam A, B, C, D as mesmas três letras com uma a mais.
Tomamos, de acordo com a proposição, todas as combinações de uma letra nas três ,
B, C, D; há 3, a saber, B, C, D.
Tomamos, nas mesmas três letras, todas as combinações de 2; há 3, a saber, BC, BD,
CD.
Enfim, tomamos, nas quatro letras A, B, C, D, todas as combinações de 2; há 6, a
saber, AB, AC, AD, BC, BD, CD.
Falta demonstrar que a quantidade de combinações de 1 em 3 e as de 2 em 3 é igual às de 2
em 4.
Isto é fácil, pois as combinações de 2 em 4 são formadas pelas combinações de 1 em 3 e pela
de 2 em 3.
Para ver isto, basta observar que, entre as combinações de 2 em 4, a saber, AB, AC, AD, BC,
BD, CD, algumas contêm a letra A e outras não.
As que não contêm a referida letra são BC, BD, CD, que, em 186onsequência, são formadas
de duas das três letras B, C, D; assim, são as combinações de 2 nessas três, B, C, D. Assim, as
combinações de 2 nessas três letras, B, C, D, é uma porção das combinações de 2 nessas
quatro letras, A, B, C, D, visto que são justamente as em que A não é usada.
Agora, se das combinações de 2 em 4 que contêm A, a saber, AB, AC, AD, eliminamos a A,
restará uma só letra das três B, C, D, a saber, B, C, D, que são exatamente as combinações de
uma letra nas três, B, C, D. Desta forma, se acrescentamos a letra A a cada uma das
combinações de uma letra nas três, B, C, D, que portanto se tornam AB, AC, AD, formaremos
as combinações de 2 em 4, em que A é usada; assim, as combinações de 1 em 3 é uma porção
das combinações de 2 em 4.
Disto, vemos que as combinações de 2 em 4 são formadas pelas combinações de 2 em 3 e as
de 1 em 3; e a quantidade de combinações de 2 em 4 é igual à de 2 em 3 e de 1 em 3.
Mostra-se a mesma coisa em todos os outros exemplos, como:
A quantidade de combinações de 29 em 40;
E a quantidade de combinações de 30 em 40:
São iguais à quantidade de combinações de 30 em 41.
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Também a quantidade de combinações de 15 em 55;
E a quantidade de combinações de 16 em 55:
São iguais à quantidade de combinações de 16 em 56.
E assim para a infinidade.

O que queríamos demonstrar.

O lema V será proposto na forma de um problema. Cada grupo deve apresentar seus
resultados antes de ver a demonstração na obra.
LEMA V
Dados dois números desiguais, descobrir no triângulo aritmético, de quantas maneiras o
menor se combinará no maior.
ATIVIDADE 1 – COMBINAÇÕES ‘ADITIVAS’
3. PROPOSIÇÃO I: Dois números quaisquer se combinam da mesma maneira na sua
soma.
Vejamos como Pascal inicia esta demonstração: Considere dois números quaisquer, como 2,
4, cujo soma é 6. Digo que o número 2 se combina em 6 tantas vezes, quantas o próprio 4 se
combina no mesmo 6, isto é, de 15 maneiras em cada caso.
a) Continue essa demonstração, relembrando qual consequência do Triângulo Aritmético
podemos usar para comprová-la.
b) Mostre outros exemplos de pares de números que confirmem essa proposição.
2. PROPOSIÇÃO II: Se dois números se combinarem em um número que é a soma de ambos,
diminuído por uma unidade, haverá quantidades de combinações, entre si, como os próprios
números reciprocamente.
Considere dois números quaisquer, 3, 5, cuja soma é 8, diminuída de uma unidade, é 7. Digo
que a quantidade de combinações do número 3 em 7 está para a quantidade de combinações
do número 5 em 7, como 5 está para 3.
a) Pascal afirma: Isso nada mais é do que a Consequência 17 do Triângulo Aritmético.
Explique como podemos comprovar isso.
b) Veja outra forma de demonstrar essa proposição utilizando a Consequência 18 do
Triângulo Aritmético.
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ATIVIDADE 2 – COMBINAÇÕES ‘MULTIPLICATIVA’ E ‘PROPORCIONAL’

1. PROPOSIÇÃO III: Se um número se combinar primeiramente em um número que é seu
dobro, e, em seguida, no mesmo número duplo, diminuído por uma unidade, a primeira
quantidade de combinações será o dobro da segunda.
a) Considere um número qualquer 3, cujo dobro é 6. Qual a quantidade de combinações de 3
em 6?
b) Tome o número 6 diminuído de uma unidade. Calcule a quantidade de combinações do
número 3 no número 5?
c) Qual a relação entre o valor de (a) e de (b)?
d) Verifique se isso acontece com outros valores (tomados por você), nestas condições.
e) Relembre as consequências do Triângulo aritmético, de forma a encontrar qual delas
justifica a proposição acima.
2. PROPOSIÇÃO IV: Considere dois números consecutivos e um outro qualquer que se
combine em ambos. A quantidade de combinações deste no maior estará para a outra
quantidade como o maior número estará para o mesmo maior, diminuído por aquele que está
combinado.
a) Considere dois números diferentes por uma unidade, 5, 6, e outro qualquer, 2, que se
combine em 5, e, em seguida, em 6. Responda qual o valor de cada uma dessas combinações.
b) Digo que a quantidade de combinações do próprio 2 em 6 está para a quantidade de
combinações do próprio 2 em 5 como 6 está para 6–2. Verifique esta proporção.
c) Mostre mais um exemplo que confirme a Proposição IV.
d) Demonstre que essa proposição é verdadeira utilizando a 14ª Consequência do triângulo
aritmético.
ATIVIDADE 3 – COMBINAÇÕES ‘PROPORCIONAIS’
2. PROPOSIÇÃO V: Se dois números consecutivos se combinarem em qualquer outro, a
quantidade de combinações do menor estará para a outra quantidade, como o maior número
combinado estará para o número no qual ambos combinaram, diminuído o menor número
combinado.
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Considere dois números consecutivos quaisquer 3, 4, e outro qualquer, 6: digo que a
quantidade de combinações do menor 3 em 6 está para a quantidade de combinações do
maior 4 em 6, como 4 está para 6–3.
a) Apresente mais dois exemplos dessa propriedade no Triângulo Aritmético.
b) Observe nas Consequências ‘proporcionais’ do Triângulo Aritmético qual delas justificaria
o raciocínio para demonstrar essa proposição.
c) Utilize um dos casos citados em (a) juntamente com a consequência de (b) para demonstrar
a proposição V.
4. PROPOSIÇÃO VI: Se dois números quaisquer forem combinados, o menor no maior,
e se os próximos maiores deles também forem combinados, o menor no maior, então
as quantidades de combinações estarão entre si como ambos esses últimos números.
Vejamos: Se dois números quaisquer forem combinados, o menor no maior, e se os próximos
maiores deles também forem combinados, o menor no maior – EXEMPLIFICANDO:
Considere dois números quaisquer 2, 4, e os próximos maiores deles 3, 5. Então as
quantidades de combinações estarão entre si como ambos esses últimos número.
EXEMPLIFICANDO: digo que a quantidade de combinações do número 2 em 4 está para a
quantidade de combinações do número 3 em 5, como 3 está para 5.
a) Mostre que essa proporção é verdadeira.
b) Observe que a Décima Terceira Consequência nos ajuda a comprovar isso. Termine essa
demonstração.
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APÊNDICE D- QUESTÕES FINAIS
Nome: ______________________________________________________________
Parte I – QUESTÕES DE CONTEÚDO PARA AVALIAR A COMPREENSÃO DOS
ALUNOS
Questão 1: Tente preencher o Triângulo Aritmético abaixo. Em seguida, explique como você
procedeu para preenchê-lo.

Questão 2: É possível preencher esse Triângulo de outra forma? Se sim, apresente outro
Triângulo Aritmético diferente do que você fez acima.

Questão 3: Pascal apresentou dezenove consequências a partir do Triângulo Aritmético.
Quais resultados você consegue lembrar agora?
Questão 4: Dados dois números desiguais, descobrir no Triângulo Aritmético, de quantas
maneiras o menor se combinará no maior.
Questão 5: Tente preencher o Triângulo Aritmético, utilizando no lugar dos números a
combinação correspondente a cada um deles.
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Questão 6: Observando o Triângulo Aritmético, apresente quais linhas, colunas ou células
justificam os Lemas de I a IV, relativo às combinações.
Questão 7: Escolha dois números quaisquer: ____ e _____. Some esses números: _____.
Apresente o número de combinações dos valores escolhidos no número somado. O que você
observa nos resultados das combinações? Explique porque isso acontece.
Questão 8: Escolha um número qualquer, por exemplo, 4, calcule todas as combinações que
podem ser feitas nesse número (Ex.: de 1 em 4, de 2 em 4, de 3 em 4 e 4 em 4). Em seguida,
some esses valores. Onde podemos encontrar esse resultado no Triângulo Aritmético?
Parte II - QUESTÕES SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA NO CURSO
a) O que neste curso foi novo para você?
b) Você acha que é possível aprender e ensinar matemática através da utilização de
atividades históricas? Justifique sua resposta.
c) O que foi mais difícil para você no trabalho com as atividades? Dê algumas sugestões
de mudanças na metodologia ou nas atividades para que elas possam de fato gerar
compreensão dos conteúdos trabalhos.
d) Enfim... o que ficou ao final do curso?

