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[...] poderíamos entender como inútil o 
detalhe que viemos de abordar; mas 
devemos ser curiosos em conhecer a 
caminhada, muitas vezes, indireta e 
penosa dos inventores, os diferentes passos 
que foram dados para alcançar seu fim, e 
quanto devemos a estes verdadeiros 
benfeitores da humanidade. Este 
conhecimento, aliás, não é mera 
curiosidade: ele pode servir para orientar 
em pesquisas similares, e sempre serve 
para lançar luz sobre os objetos com os 
quais estamos envolvidos. 

(LAGRANGE, 1867, p. 197) 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Muitos estudos sobre o uso pedagógico da história da Matemática vêm apontando argumentos que 
fundamentam ações essas didáticas como um modo de abordar a matemática escolar de modo a 
conduzir os estudantes a uma aprendizagem matemática reflexiva e com significado. Na 
perspectiva de verificar experimentalmente como essas relações entre História da Matemática e 
Educação Matemática podem se materializar na forma de atividades didáticas fizemos um 
levantamento acerca da obra do matemático Joseph Louis Lagrange (1736-1813) e identificamos o 
potencial de exploração pedagógica da obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données a 
l'École Normale en 1795 (Lições elementares sobre as matemáticas dadas à Escola Normal em 
1795), do referido matemático. O objetivo central do nosso estudo foi investigar o potencial 
didático de uma obra antiga voltada ao ensino de matemática e tomá-la como suporte conceitual e 
didático para a criação de um modelo de atividades didáticas para o ensino de matemática, tanto na 
formação de professores de matemática como para a aprendizagem matemática de estudantes do 
ensino fundamental. Fizemos uma leitura, a tradução e a inclusão de notas e comentários sobre a 
obra e uma pesquisa bibliográfica sobre as relações entre História da Matemática e Educação 
Matemática, de modo compreender aspectos conceituais e didáticos para a elaboração de um 
módulo de atividades didáticas para o ensino de matemática com base em alguns capítulos do livro 
de Lagrange. Para tanto, a obra foi utilizada como fonte primária e estudada sob uma 
fundamentação teórica baseada, em trabalhos dos Institutos de Pesquisa sobre Ensino das 
Matemáticas – IREM franceses. No módulo elaborado, as atividades trazem os conteúdos numa 
sequência integrada à lógica de uma aula, com a leitura direta de recortes do texto original, 
dispostos entre questões de fixação e situações-problema, contextualizadas historicamente com o 
período e relacionadas aos conteúdos focados. Como se trata de uma pesquisa pautada na 
exploração de livros antigos, consideramos que o módulo de atividades baseado em fonte primária 
pode se utilizado como um material pedagógico para a formação de professores de matemática bem 
como para os anos finais do ensino fundamental e reformulado ou acrescido de outras questões 
conforme o interesse de cada professor que utilizá-lo. 
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Matemática, História da Matemática, atividades didáticas, 
Lagrange, Escola Normal. 

 

 

 

 



 

 

RESUMÉ 

 

De nombreuses études sur l'utilisation pédagogique de l'histoire des mathématiques viennent a 
identifier les arguments qui sous-tiennent ces actions éducatives comme une façon d'aborder les 
mathématiques scolaires afin de mener les élèves à un apprentissage réflexif et significatif des 
mathématiques. Cherchant a vérifier, de manière pratique, comment ces relations entre histoire des 
mathématiques et l'enseignement des mathématiques peuvent se matérialiser sous la forme 
d'activités didactiques, nous avons effectué un sondage sur les œuvres du mathématicien Joseph 
Louis Lagrange (1736-1813) et identifié le potentiel d’exploration éducatif, de l’œuvre Leçons 
élémentaires sur les mathématiques données a l'École Normale en 1795, de cet mathématicien. 
L'objectif principal de notre étude était de faire des recherches sur le potentiel d'une œuvre antique 
dédié à l'enseignement des mathématiques et de la considérer comme support conceptuel et 
didactique pour la création d'un modèle d'activités didactiques pour l'enseignement des 
mathématiques, dans la formation des enseignants de mathématiques et aussi en ce qui concerne 
l'apprentissage des mathématiques des élèves de l'école primaire. Nous avons fait une lecture, la 
traduction et l'ajout de notes et commentaires sur le travail et une recherche bibliographique sur la 
relation entre l'histoire des mathématiques et l'enseignement des mathématiques, de façon a 
comprendre les aspects conceptuels et didactiques pour l'élaboration d'um module activités 
didactiques pour l'enseignement des mathématiques basée sur certains chapitres du livre de 
Lagrange. À cette fin, l’œuvre a été utilisé comme source primaire et a été étudié sous un 
fondement théorique appuyer sur les travaux des Institut de recherche sur l'enseignement des 
mathématiques – IREM. Dans le module élaboré, les activités apportent les contenus dans une suite 
integrée à une logique de classe, à partir de la lecture directe des découpages du texte original, 
disposés entre les questions et les “situations-problémes”, historiquement mis en contexte avec la 
période et associés à des contenus spécifiques. Comme il s'agit d'une recherche basée sur 
l’exploitation de livres anciens, nous croyons que des modules d’activités basées sur des source 
primaires peuvent être utilisées comme un matériel pédagogique pour la formation des enseignants 
de mathématiques ainsi que pour les dernières années de l'école élémentaire, reformulées ou 
accrues d'autres questions telles l'intérêt de chaque enseignant qui l'utilise. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há algum tempo muitos estudos sobre ensino e aprendizagem da Matemática vêm 

discutindo sobre o uso pedagógico da história da Matemática e construindo argumentos de 

modo a propor ações que viabilizem a efetivação de um ensino que conduza os estudantes 

a uma aprendizagem reflexiva e com significado (cf. MENDES, 2009). 

De acordo com Mendes (2006; 2009), o uso pedagógico das informações históricas 

na sala de aula pressupõe um ensino de Matemática por investigação, que conduza 

professor e alunos à compreensão do movimento cognitivo estabelecido pela espécie 

humana no seu contexto sócio-histórico e cultural na busca de respostas às questões ligadas 

ao campo da Matemática para explicar e compreender os fenômenos da natureza e da 

cultura. 

Pedagogicamente a história pode ser usada com a finalidade de promover um 

ensino de Matemática que oportunize ao aluno a busca de uma ressignificação do 

conhecimento matemático produzido pela sociedade ao longo dos tempos, com vistas a 

imprimir motivação e criatividade cognitiva às atividades de sala de aula durante a ação do 

professor. 

Foi com esta perspectiva que a partir de 2010, iniciamos um estudo da obra Leçons 

élémentaires sur les mathématiques données a l'École Normale en 1795 (Lições 

elementares sobre as matemáticas dadas à Escola Normal em 1795), de Joseph Louis 

Lagrange1 (1736-1813). Fizemos uma leitura, a tradução e comentários sobre a referida 

obra, na pautada experiência docente do autor na Escola Normal de Paris. 

A pesquisa, focou como objeto de estudo a obra Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'École Normale en 1795 – uma coletânea das notas de aulas de 

matemática para a formação de professores, ministradas pelo matemático Joseph Louis 

Lagrange –, na qual constatamos fortes indícios de uso da história da matemática como um 

recurso didático para a elaboração das lições de matemática ministradas por ele, naquela 

ocasião. 

Desconsiderando o material que possa ter sido entregue para os alunos da École 

Normale durante as cinco lições ministradas por Lagrange, e demais materiais que possam 

ter sido editados, consideraremos apenas a obra Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'École Normale en 1795, que no formato de uma coletânea 

                                                           
1 Também aparece como Giuseppe Lodovico Lagrangia ou de La Grange. 
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destas notas de aulas, foi publicada inicialmente no Journal de l'École Polytechnique, em 

1812, e posteriormente, cinquenta e cinco anos depois, na serie de livros Œuvres de 

Lagrange (Obras de Lagrange), que contém a maior parte dos trabalhos do matemático. 

Devido à estrutura e à função da École Normale, a qual Lagrange lecionou, pode-se 

observar que suas ideias, convicções e práticas docentes ecoaram por diversas outras 

escolas, reproduzidas por seus antigos alunos, formando e educando novas gerações de 

franceses, por isso a importância histórica e relevância didática deste material para a 

formação de professores de Matemática. 

A finalidade principal deste estudo foi investigar o potencial didático de uma obra 

antiga voltada ao ensino de matemática, no caso o Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'École Normale en 1795 e tomá-la como suporte conceitual e 

didático para a criação de um modelo de atividades didáticas para o ensino de matemática, 

tanto na formação de professores de matemática como para a aprendizagem matemática de 

estudantes do ensino fundamental. 

A leitura e a tradução da obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données 

a l'École Normale en 1795 foi uma etapa importante para o êxito do estudo realizado 

durante todo o mestrado profissional. O fruto desta produção intelectual, a tradução 

completa da obra, comentada e anotada, pode ser considerado como um dos produtos do 

trabalho realizado, embora não componha o produto educacional que acompanha esta 

dissertação. 

A ideia de elaborar um módulo de atividades para uso didático, a partir da obra 

investigada, com base na tradução, investigação e acréscimo de notas e comentários, 

oriunda da extensa bibliografia de Lagrange, surgiu durante as aulas de uma disciplina de 

mestrado, como descrito no capitulo 2, a seguir. 

Para o desenvolvimento do nosso estudo, inicialmente fizemos um levantamento 

bibliográfico sobre as obras completas de Lagrange, no portal da Biblioteca Nacional 

Francesa - BNF (cujo acervo pode ser pesquisado e acessado pela internet e os exemplares 

escolhidos, podem ser adquiridos gratuitamente em formato pdf), seguida de uma leitura 

analítica do livro: Lições elementares dadas à Escola Normal em 1795 por Joseph Louis 

Lagrange (2013), e por fim sua tradução para língua portuguesa. 

Após a obtenção de obra iniciamos a tradução da mesma, cuja primeira barreira a 

ser quebrada foi a familiarização com o francês dos séculos XVII e XVIII (com 

características particulares e vocabulário singular, diferindo bastante do francês moderno). 
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Em seguida, com vistas a me adaptar à forma como eram construídas as frases, ao 

vocabulário e a forma como o autor se expressava, busquei mais uma vez auxilio à 

Biblioteca Nacional Francesa, na obtenção de uma bibliografia de apoio. Adquiri 

gratuitamente, ainda, alguns de dicionários e enciclopédias que tratavam do período no 

qual a obra foi elaborada e que foram de grande auxílio no meu processo de aclimatação. 

Superada a etapa de tradução e pesquisa das notas, iniciei as leituras e discussões 

acerca da utilização da obra Lições elementares dadas à Escola Normal em 1795 por 

Joseph Louis Lagrange, como referência principal para o trabalho previsto para a 

dissertação, para seguirmos na elaboração dos capítulos da dissertação. A necessidade de 

esboçar uma estrutura inicial para que pudéssemos traçar um caminho na pesquisa e com 

relação ao trabalho a ser desenvolvido após a etapa de tradução, e buscar uma bibliografia 

que daria o subsídio teórico para o desenvolvimento do trabalho. 

Para que fosse possível alcançar nossos objetivos foi necessário adequar a 

metodologia de ensino proposta por Lagrange, no livro investigado, no sentido de elaborar 

atividades didáticas para o uso na formação de professores de Matemática ou no ensino 

fundamental. Assim, consideramos possível elaborar atividades didáticas a partir de 

sugestões de questões contextualizadas, criadas por nós, quanto àquelas oriundas de fontes 

primárias e secundárias originais (demais livros relacionáveis a obra estudada), já que não 

estão disponíveis para consulta, possíveis questões apresentadas, pelo próprio Lagrange, 

durante estas aulas de matemática. Neste sentido, para suprir esta lacuna, fizemos um 

levantamento de livros e coletâneas de períodos próximos a atuação de Lagrange ou que 

tivessem o mesmo perfil da proposta apresentada pela Escola Normal de Paris, naquele 

período, um perfil com características tecnicistas. 

Por causa da criação literária da “Família Ruzzene” que serviu como fio condutor 

em alguns momentos nas atividades propostas, foi necessário um estudo, mesmo que 

superficial, de alguns aspectos da vida em Paris e da economia francesa da época, como 

elementos para uma contextualização com características plausíveis e mais próximas da 

realidade da época. O material utilizado para esse propósito foi um estudo da École des 

hautes études en sciences sociales de Paris, intitulado “Correspondance Familiale”, 

retomado no Capítulo 4. 

A procura deste subsídio teórico e devido a minha fluência no idioma francês, meu 

professor orientador me recomendou conhecer o trabalho e as pesquisas realizadas pela 

Professora Évelyne Barbin, relacionados ao tema de utilização de história da Matemática 
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na sala de aula. Foi durante este levantamento bibliográfico que, percebi a prática 

recorrente de estimular professores de Matemática, que não eram necessariamente 

pesquisadores, a pesquisar e produzir material didático, com foco em história da 

Matemática, paralelamente as suas atividades em sala de aula. Esta etapa foi de suma 

importância, pois certos aspectos da pesquisa de Évelyne Barbin serviram não apenas 

como elemento norteador e inspiração no trabalho, mas ainda, foram de essenciais para a 

elaboração do meu módulo de ensino. 

Neste estágio do estudo fui levado a tomar conhecimento da existência dos 

Institutos de pesquisa voltados para o ensino das matemáticas, conhecidos como IREM – 

Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (Institutos de Pesquisa acerca 

do Ensino das Matemáticas) – e do sólido trabalho realizado por eles no fomento à 

utilização da história da Matemática em sala de aula como recurso didático. Tomei 

conhecimento que na França a leitura e utilização de textos antigos é um tema recorrente 

há mais de 40 anos e os IREM são considerados os principais responsáveis por esse 

trabalho. Neste sentido, algumas das coletâneas deste instituto agrupam um considerável 

número de atividades baseadas exclusivamente em história da Matemática e das Ciências. 

Em seu discurso, Évelyne Barbin alega que existem duas motivações iniciais para o 

uso de história nas matemáticas. A primeira seria uma reação contra um ensino dogmático 

da matemática. A segunda, um interesse pelo papel e a função social das matemáticas, por 

essa razão, ao apresentar os IREM, ela reforça que os objetivos dos diversos grupos são ao 

mesmo tempo pedagógicos e culturais, variando o nível de importância destes dois 

aspectos, dependendo das características e propostas de cada grupo. Outros dois aspectos, 

que variam sua importância segundo cada grupo diz respeito a necessidade de 

interdisciplinaridade e a preocupação com o impacto destas propostas na prática docente 

do professor. 

Apropriando-nos de certos procedimentos empregados nos modelos de atividades 

encontradas nas coletâneas supracitadas, devidamente validadas por seus autores, 

decidimos construir nossas atividades adaptando estes modelos as nossas necessidades. 

Assim, a obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'école normale en 

1795 foi utilizada como material primário, estudada sob uma fundamentação teórica 

baseada, também, em trabalhos dos IREM. O produto educacional oriundo deste estudo 

será tratado no decorrer desta dissertação. 
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é 

responsável por regular a oferta de programas de mestrado profissional por meio de 

chamadas públicas e avaliar os cursos oferecidos. Segunda a CAPES, o “Mestrado 

Profissional” é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente 

voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a 

única diferença em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, 

inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de pós-graduação stricto 

sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao reconhecimento prévio do 

curso (cf. CAPES, 2013). 

Esta modalidade de mestrado responde a uma necessidade socialmente definida de 

capacitação profissional de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico e 

não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e expansão desta modalidade de 

curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação de mestres segundo padrões de 

exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles tradicionalmente adotados pela 

pós-graduação (cf. CAPES, 2013) 

A CAPES, em todas as discussões sobre a pesquisa que se realiza num Mestrado 

Profissional tem chamado a atenção sobre a natureza do Trabalho Final de Curso. O que se 

destaca é que esse Trabalho deve gerar um produto educacional que possa ser disseminado, 

analisado e utilizado por outros professores. Neste sentido, o trabalho Final do Mestrado 

Profissional caracteriza-se basicamente pela elaboração de produtos de natureza 

educacional referenciados em pesquisa, e visam a melhoria do ensino e aprendizagem da 

Matemática. 

A socialização de saberes e práticas é um componente vital em um mestrado 

profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Trata-se de uma ação que 

aproxima a universidade da comunidade educativa que pode promover o envolvimento dos 

professores da Educação Básica e os estudantes de licenciatura da área de Ciências e 

Matemática na superação de dificuldades conceituais, didáticas e técnicas com relação a 

sua prática docente. 

Trata-se, então, de um compromisso dos mestrados profissionais em promover a 

superação dos desafios da transformação do trabalho dos professores em uma atividade 

mais eficaz e, consequentemente, estimuladora da aprendizagem dos alunos. Sabe-se que 

os produtos originados no desenvolvimento do mestrado profissional têm a perspectiva de 

contribuir com a formação dos professores bem como auxiliar na ampliação do acervo 
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didático das escolas, visando o aperfeiçoamento das práticas profissionais e da 

aprendizagem dos estudantes. 

Consideramos que os produtos educacionais gerados nos mestrados profissionais 

podem ser aplicados em espaços formais de ensino de modo a contribuir na melhoria da 

prática profissional dos professores no que se refere aos processos de ensino e 

aprendizagem. 

O produto educacional oriundo do trabalho realizado nesta dissertação foi 

idealizado como forma, possível, de abordagem do material original antigo estudado, 

segundo o referencial bibliográfico escolhido, para utilização em sala de aula, num curso 

de formação de professores de Matemática. Devido às características do material 

desenvolvido, ele pode, mediante pequenas adaptações, ser aplicado para um público 

variado. Estas possíveis adaptações dependerão das metas, necessidades e intenções de 

cada educador e das características particulares de cada curso. 

Nosso produto é composto por um caderno de atividades sobre conteúdos da 

primeira e segunda lição do livro, seguido por orientações e sugestões para uma possível 

exploração dos demais capítulos da obra supracitada. Devemos ressaltar que, as 

orientações e sugestões não se encontram engessadas num formato padronizado, elas não 

só podem como devem ser adaptadas para cada realidade de utilização. 

Cada atividade é estruturada a partir de um dos conteúdos eleitos encontrados 

nestas duas primeiras lições. A explicação dada por Lagrange (2013) para cada conteúdo 

foi traduzida por nós, e utilizada como fio condutor da atividade. Todavia, antes de abordá-

las fazemos uma breve introdução a respeito da utilização do material, seguido de uma 

contextualização histórica acerca da vida e da obra de Joseph Louis Lagrange, finalizado 

por uma contextualização a respeito da relação entre Lagrange e a Escola Normal de Paris. 

Estas informações servem para cada uma das três atividades. 

As atividades, propriamente ditas, estão subdivididas em: Pré-requisitos 

necessários; objetivos pedagógicos; contextualização histórica – Contendo uma descrição 

cenário político e social, das características gerais do pensamento matemático da época e 

de uma breve biografia de cada personagem abordada por Lagrange no recorte da lição –; 

informações complementares – Caso sejam necessárias –; e da própria explicação, para 

cada assunto, apresentada pelo matemático francês. No decorrer desta explicação 

inserimos, sempre que julgamos necessário, sugestões de questões para que seja possível 

trabalhar as informações ministradas por ele e em algumas destas questões, usamos como 
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recurso didático, uma construção literária (Família Ruzzene) que, descreveremos no 

Capítulo 4. 

É importante esclarecer, entretanto, que de acordo com os objetivos propostos para 

esta dissertação, optamos por não fazer testagem ou avaliação das atividades elaboradas, 

uma vez que consideramos a proposta como uma elaboração que teve como finalidade 

mostrar de forma didática como o livro de Lagrange poderia ser melhor utilizado 

pedagogicamente em sala de aula na atualidade e que cabe a cada professor utilizá-lo da 

maneira mais adequada que considerar e daí fazer as alterações necessárias e acréscimos 

possíveis de acordo com seus objetivos no dia a dia da sala de aula. 

No que diz respeito aos capítulos desta dissertação, desconsiderando esta 

introdução, esse trabalho está divido em quatro partes principais. A primeira, 

correpondente ao segundo capítulo, intitulada de “Panorama geral sobre o estudo 

realizado” trata, primeiramente, do processo de estudo, tradução e organização do texto de 

Joseph Louis Lagrange para fins didáticos, para em seguida, abordar a obra Leçons 

élémentaires sur les mathématiques données a l'École Normale en 1795, e a presença de 

história da Matemática, sob um enfoque didático, em seu interior. A segunda parte, 

“Fundamentação teórica”, trata do emprego de material antigo, da utilização de história das 

matemáticas como recurso didático, tece uma argumentação a respeito da adaptação ou 

criação de atividades a partir de textos do passado, para no fim, propor um modelo 

adaptado das propostas em uso, nos IREM, em território francês. 

Na sequência, a terceira parte, correspondente ao quarto capítulo, intitulada 

“Quanto ao modelo de atividade”, aborda algumas características das notas de aula do 

matemático francês e como elas serviram para a elaboração do Caderno de Atividades, 

sugere orientações para uma possível exploração dos capítulos pelos professores em sala 

de aula, e por fim apresenta o caderno de atividades propriamente dito, caderno este 

composto por uma contextualização histórica acerca da vida e da obra de Joseph Louis 

Lagrange e da relação do matemático com a Escola Normal de Paris, seguido de 5 

atividades: (i) Lagrange e a Teoria das Frações; (ii) Lagrange e a Teoria das potências, 

proporções e progressões; (iii) Lagrange e os Logaritmos de Napier, Briggs e Vlacq; (iv) 

Lagrange e as Quatro Operações; e (v) Lagrange e a Regra de Três. Por fim, a quarta e 

última parte, apresenta as considerações finais. 
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2 PANORAMA GERAL SOBRE O ESTUDO REALIZADO 

Tudo começou com um levantamento bibliográfico detalhado sobre as obras de 

Lagrange, que teve início em meados do segundo semestre de 2010, em pesquisa realizada 

com auxilio do professor orientador. Este processo ocorreu durante a tradução estudo e 

discussão do livro Lições elementares dadas à Escola Normal em 1795 por Joseph Louis 

Lagrange, a principal referência para o estudo ao qual nos propusemos. 

O trabalho realizado teve como objeto de estudo a obra Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'École Normale en 1795 – uma coletânea das notas de aulas de 

Matemática para a formação de professores –, onde constatamos fortes indícios de uso da 

história da Matemática como um recurso didático para a elaboração das lições ministradas 

por ele, naquela ocasião. Todavia, escolhemos como foco principal, conteúdos relativos às 

duas primeiras lições da obra do matemático francês que, serviu como fonte original antiga 

para a elaboração de novas atividades. 

2.1   PROCESSO DE ESTUDO, TRADUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TEXTO DE 
LAGRANGE PARA FINS DIDÁTICOS 

A ideia de elaborar uma obra a partir da tradução, investigação e acréscimo de 

notas, oriunda da extensa bibliografia de Lagrange, veio durante uma aula de uma 

disciplina de mestrado, quando eu ainda era aluno especial do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM –, no início do mês de agosto 

de ano de 2010. Nela o Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, que ministrava Fundamentos e 

Métodos de Ensino de Funções, enquanto explicava um dos tópicos da disciplina citou o 

referido matemático francês e uma de suas obras, apontando a relevância em relação 

àquele conteúdo. 

Escolhida a obra a ser traduzida, o professor orientador me entregou uma versão em 

inglês intitulada Lectures on elementary mathematics (LAGRANGE, 1901). Uma tradução 

de Thomas McCormack, datada de 1901. No entanto ainda restava a obtenção da obra 

original. 

A obra escolhida para o desenvolvimento do trabalho, não era de tão fácil acesso, 

devido a suas características, não apenas temporais, mas principalmente, linguísticas. O 

primeiro local a ser procurado foi o acervo digitalizado da Biblioteca Nacional Francesa – 
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BNF2 –, onde foram encontradas, após uma pesquisa minuciosa em toda obra de Lagrange, 

duas publicações que vieram a ser utilizadas durante o trabalho. 

 

Figura 01. Obras de Lagrange. T. VII 

 
Fonte: ŒUVRES (1867) 

 

O primeiro exemplar da obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données a 

l'école normale en 1795 (LAGRANGE, 1867) foi encontrada no tomo 7, da compilação 

intitulada Œuvres de Lagrange, – composta por 14 volumes. Este exemplar contido no 

tomo 7, da compilação supracitada, na verdade, era uma segunda versão da obra, acrescida 

de notas, editada anos depois da versão original. Sendo assim, com vistas a compará-la e 

confrontá-la com a primeira versão indicada no início da edição de 1867, retornei ao portal 

Gallica, e após um pouco de trabalho, acabei encontrando a edição original, publicada em 

1812 (LAGRANGRE, 1812), parte integrante de um dos cadernos do Jornal da Escola 

Politécnica de Paris. 

Superado o desafio da obtenção da obra a ser pesquisada, surgiu o segundo desafio: 

a tradução da mesma, cuja primeira barreira a ser quebrada foi a familiarização com o 

francês dos séculos XVII e XVIII, com características particulares e o vocabulário 

                                                           
2 Acessível pelo portal gallica.bnf.fr 
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singular, diferindo bastante do francês moderno. Nestes textos antigos, a interpretação de 

francês arcaico representa uma real dificuldade no estudo em questão. Efetivamente, no 

que diz respeito ao vocabulário (seja matemático ou não), a sintaxe, a estrutura, assim 

como a atividade propriamente dita, expressões idiomáticas, estreitamentos ou 

alargamentos no sentido das palavras, nos leva a um constante desafio. Todavia, não se 

pode negar o quanto pode ser estimulante inserir-se em seu contexto histórico e vasculhar 

por entre as reflexões destes grandes personagens. 

 

Figura 02. Jornal de Escola Politécnica de 

Paris. 7º e 8º cadernos. Tomo II 

 
Fonte: JOURNAL (1812) 

 

Do ponto de vista didático, não é raro encontrar situações interessantes e, 

sobretudo, possivelmente aplicáveis em sala de aula. Os problemas originais presentes nos 

textos antigos são ricos e abertos, necessitando, na maioria das vezes, ao abordarmos uma 

questão que raciocinemos de maneira pouco convencional. Os matemáticos dos séculos 

XVI e XVII, por exemplo, frequentemente propõem artifícios criativos e intuitivos, 

omitindo muitas vezes, o embasamento de seus raciocínios. Devemos pelo menos 

considerar, de antemão, que a relação que estes matemáticos, do passado, tinham quanto à 
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necessidade de formalismo e prova, difere consideravelmente quando comparadas as 

nossas, em nossos procedimentos atuais. 

Devemos ter cuidado ao abordarmos um texto antigo, e não nos sentirmos tentados 

a tecer qualquer tipo de julgamento preconceituoso, evitando possíveis anacronismos. Isto 

porque, essa forma de discurso intuitivo e aberto força, num primeiro momento, que o 

leitor moderno reflita a respeito do rigor e, num segundo, suscita a admiração diante de tal 

liberdade e inovação face aos antigos pensadores. Por outro lado, suas constantes 

referências a resultados e pensadores antigos, aos quais nem sempre estamos 

familiarizados, podem ser mais uma das dificuldades encontradas aqui. No entanto, estas 

referências aguçam a curiosidade, de tal forma que a leitura de um texto pode nos levar a 

outro, ou ainda estimular a pesquisa a respeito de um autor ou de um conceito em 

particular. 

Neste sentido, a história da Matemática permite situar as matemáticas modernas 

num contexto histórico temporal, no que diz respeito às teorias, técnicas, rigor ou ainda, a 

notação. Assim, ela nos traz um questionamento acerca da natureza das matemáticas e das 

ciências e suas contribuições no que diz respeito ao desenvolvimento dos indivíduos, 

contexto social, etc. 

Com vistas a me adaptar a este desafio, busquei mais uma vez auxilio no portal 

Gallica, na obtenção de uma bibliografia de apoio. Adquiri gratuitamente toda uma gama 

de dicionários e enciclopédias que tratassem do período no qual a obra foi elaborada. As 

obras escolhidas neste momento da tradução foram: Dictionnaire de l'Académie françoise, 

revu, corrigé et augmenté par l'Académie elle-même, primeiro3 e segundo4 tomo; 

Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et l'étymologie, extrait 

comparatif, concordance et critique de tous les dictionnaire; manuel encyclopédique de 

grammaire, d'orthographie, de vieux langage et de neólogie. Pan-lexique5; Dictionnaire 

François, contenant generalement tous les mots tant vieux que nouveaux, et plusieurs 

remarques sur la langue françoise; ses expressions propres, figurées et burlesques, la 

                                                           
3
 ACADÉMIE FRANÇAISE. Dictionnaire de l'Académie françoise, revu, corrigé et augmenté par 

l'Académie elle-même. Cinquième édition. Tome premier. A=K. Paris: J. J. Smits. 1798. 
4
 ACADÉMIE FRANÇAISE. Dictionnaire de l'Académie françoise, revu, corrigé et augmenté par 

l'Académie elle-même. Cinquième édition. Tome second. L=Z. Paris: J. J. Smits. 1798. 
5
 BOISTE, Pierre-Claude-Victor. Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et 

l'étymologie, extrait comparatif, concordance et critique de tous les dictionnaire; manuel 
encyclopédique de grammaire, d'orthographie, de vieux langage et de neólogie. Pan-lexique. Treizième 
édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Précédée des "principes de grammaire d'après 
l'académie française". Paris: F. Didot frères. 1851. 
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prononciation des mots les plus dificiles, le genre des noms, la conjugaison des verbes, 

leur régime, celui des adjectifs & des prépositions. Avec les termes les plus connus des arts 

& des sciences6. 

Posteriormente, sentindo a necessidade de maior contextualização da obra com a 

qual eu estava lidando, considerei necessário buscar algumas fontes complementares, 

sendo elas: Histoire des Mathématiques, dans laquelle on rend compte de leurs progrès 

depuis leur origine jusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développment des 

principales découvertes dans toutes les parties des Mathématiques, les contestations que se 

sont élevées entre les Mathématiques, et les principaux traits de la vie des plus célèbres, 

primeiro7 e segundo8 tomos; Mathématiques et Mathématiciens, pensées et curiosités9; 

L'idéal scientifique des mathématiciens dans l'antiquité et dans les temps modernes10; 

Histoire des mathématiques11. 

Contudo, para não perder o vínculo com o francês atual, já que o produto final da 

tradução teria características de uma linguagem moderna, importei um dicionário francês 

atualizado, pois o meu era datado de 1980. Foi escolhido o Le Petit Larousse ilustré12, a 

versão atualizada do meu antigo Larousse. 

Terminada a tradução, a obra Lições elementares dadas à Escola Normal em 1795 

por Joseph Louis Lagrange, passou a ser utilizada como um texto original antigo, e 

principal referência para o trabalho ao qual se propunha esta dissertação e em particular, 

para a elaboração e o desenvolvimento do produto educacional, indispensável num 

mestrado profissional. 

                                                           
6
 RICHELET, P.. Dictionnaire François, contenant generalement tous les mots tant vieux que nouveaux, 

et plusieurs remarques sur la langue françoise; ses expressions propres, figurées et burlesques, la 
prononciation des mots les plus dificiles, le genre des noms, la conjugaison des verbes, leur régime, celui des 
adjectifs & des prépositions. Avec les termes les plus connus des arts & des sciences. Amsterdam: Jean 
Elzevir, 1706. 
7
 MONTUCLA, Jean Étienne. Histoire des Mathématiques, dans laquelle on rend compte de leurs 

progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développment des principales 
découvertes dans toutes les parties des Mathématiques, les contestations que se sont élevées entre les 
Mathématiques, et les principaux traits de la vie des plus célèbres. Nouvelle Édition, considérablement 
aumentée, et prolongée jusque vers l'époque actuelle. Tome Premier. Paris: Agasse, 1799. 
8
 MONTUCLA, Jean Étienne. Histoire des Mathématiques, dans laquelle on rend compte de leurs 

progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développment des principales 
découvertes dans toutes les parties des Mathématiques, les contestations que se sont élevées entre les 
Mathématiques, et les principaux traits de la vie des plus célèbres. Tome II. Paris: Ch. Ant. Jombert, 1758. 
9
 REBIÈRE, A.. Mathématiques et Mathématiciens, pensées et curiosités. Paris: Nony & Cie, 1889. 

10
 BOUTROUX, Pierre. L'idéal scientifique des mathématiciens dans l'antiquité et dans les temps 

modernes. Paris: Félix Alean, 1920. 
11

 BOYER, Jacques. Histoire des mathématiques. Paris: G. Carré et C. Maud, 1900. 
12

 LE PETIT Larousse illustré . Paris: Larousse, 2011. 
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Por indicação do meu orientador, busquei conhecer e me aprofundar acerca do 

trabalho e pesquisas realizadas pela Professora, francesa, Évelyne Barbin, relacionados ao 

tema de utilização de historia da Matemática em sala de aula. Durante este levantamento e 

leituras subsequentes, verifiquei que em alguns de seus livros (principalmente naqueles os 

quais ela exercia papel de organizadora), certos capítulos eram escritos por professores de 

Matemática, que não eram pesquisadores propriamente ditos, mas que foram levados a 

pesquisa, paralelamente as suas atividades em sala de aula. Esta etapa de suma 

importância, pois certos aspectos da pesquisa de Barbin serviram não apenas como 

elemento norteador, mas ainda, foram de essenciais para a elaboração do meu modelo. 

Neste momento de meu estudo, durante as leituras dos trabalhos da Professora 

Barbin, algumas de suas questões provocativas serviram de ponto de partida no meu 

processo de desconstrução de preconceitos com características de senso-comum e a busca 

de uma reconstrução fundamentada em trabalhos significativos. Entre estas provocações 

que, por assim dizer, causaram um impacto em meu trabalho, poderia citar as seguintes 

indagações: A história da Matemática seria uma nova engenhoca com finalidade de 

“arejar” e “humanizar” as disciplinas por meio de uma historieta (cf. BARBIN, 1984)? A 

história da Matemática deve ser apresentada diretamente para os alunos por uma 

abordagem com textos originais, ou, seria ela uma simples referência cultural para o 

educador (cf. BARBIN, 1984)? Seria a história da Matemática o subsídio para uma nova 

pedagogia (cf. BARBIN, 1984)? Existem boas e más histórias da Matemática (cf. 

BARBIN, 1984)? Não há um risco que história da Matemática venha a se tornar uma nova 

disciplina a ser ingurgitada, um novo saber tão dogmático quanto as matemáticas 

tradicionais (cf. BARBIN, 1984)? 

Neste processo fui levado a tomar conhecimento da existência dos IREM, Institutos 

de pesquisa voltados para o ensino das matemáticas, que exercem um papel de fomento, de 

suma importância em território francês continental e de outre-mer13. O IREM é um centro 

de pesquisa e formação universitária, dedicado à didática das matemáticas, que associam 

educadores do ensino fundamental, médio e superior, para que elaborem, em conjunto, 

pesquisas sobre o ensino das matemáticas e, assim, assegurar as diversas formações de 

professores, tendo como alicerce principal a pesquisa. Segundo Barbin, cada IREM, 

dependendo de suas características, propostas e linhas de pesquisa especificas possuem em 

seus objetivos motivações ao mesmo tempo pedagógicos e culturais, variando o nível de 

                                                           
13 Territórios de “além-mar” (Córsega, Guiana Francesa, etc.). 



 

importância destes dois aspectos, dependendo de cada grupo. Outros dois aspectos, que 

variam sua importância segundo cada grupo 

interdisciplinaridade e a preocupação com o impacto destas propostas na prática docente 

do professor. 

A leitura e utilização de textos antigos é um

desde a década de 1970, sobretudo em território francês

(WEEKS, 2008). Algumas das coletâneas deste instituto agrupam um considerável número 

de atividades baseadas exclusivamente em 

contexto, apropriando-nos de certos procediment

supracitadas, devidamente validadas, 

antigo e original, a obra Leçon

normale en 1795. 

Nesta sequência didática, foram utilizados os conteúdos ministrados na sua

primeiras Lições, cujos conteúdos apresentados

proporções e progressões; logaritmos; as quatro operações; regra de três)

maneira similar ao encontrado na obra original francesa; eles foram tr

trabalhados em vistas a uma maior acessibilidade

aluno, que faça uso deste material

Figura 03. École Polytechnique

Fonte: MINISTÈRE

importância destes dois aspectos, dependendo de cada grupo. Outros dois aspectos, que 

variam sua importância segundo cada grupo tem relação a necessidade de 

interdisciplinaridade e a preocupação com o impacto destas propostas na prática docente 

A leitura e utilização de textos antigos é uma temática frequent

70, sobretudo em território francês, por intermédio dos IREM 

lgumas das coletâneas deste instituto agrupam um considerável número 

de atividades baseadas exclusivamente em história da Matemática e das Ciências.

nos de certos procedimentos empregados nestas atividades

nte validadas, construímos novas atividades utilizando, como texto 

Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'école 

Nesta sequência didática, foram utilizados os conteúdos ministrados na sua

conteúdos apresentados (teoria das Frações; a teoria das potências, 

proporções e progressões; logaritmos; as quatro operações; regra de três)

maneira similar ao encontrado na obra original francesa; eles foram tr

uma maior acessibilidade tanto para o professor quanto para o 

aluno, que faça uso deste material. 

École Polytechnique – Portão de entrada dos alunos

MINISTÈRE (2013) 
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importância destes dois aspectos, dependendo de cada grupo. Outros dois aspectos, que 

a necessidade de 

interdisciplinaridade e a preocupação com o impacto destas propostas na prática docente 

frequentemente abordada, 

por intermédio dos IREM 

lgumas das coletâneas deste instituto agrupam um considerável número 

istória da Matemática e das Ciências. Neste 

os empregados nestas atividades 

novas atividades utilizando, como texto 

élémentaires sur les mathématiques données a l'école 

Nesta sequência didática, foram utilizados os conteúdos ministrados na suas duas 

(teoria das Frações; a teoria das potências, 

proporções e progressões; logaritmos; as quatro operações; regra de três) estão dispostos de 

maneira similar ao encontrado na obra original francesa; eles foram traduzidos e 

tanto para o professor quanto para o 

Portão de entrada dos alunos 

 



15 

 

No decorrer da apresentação dos conteúdos foram inseridas sugestões de questões, 

tanto criadas pelo autor deste estudo, quanto de fontes primárias e secundárias. Estas 

questões têm como objetivo nortear o trabalho dos conteúdos abordados neste texto 

histórico. 

2.2  SOBRE A OBRA INVESTIGADA E A PRESENÇA DA HISTÓRIA DA 
MATEMÁTICA SOB UM ENFOQUE DIDÁTICO 

No ano de 1794, Joseph Louis Lagrange ajudou Gaspard Monge (1746-1818) a 

estabelecer a École Polytechnique, onde foi seu primeiro professor de análise. No ano 

seguinte iniciou sua prática docente, ao lado de Pierre-Simon de Laplace14 (1749-1827), na 

École Normale, que foi fundada com o objetivo de formar um corpo professores que 

lecionariam em diversas localidades francesas. Enquanto foi professor da École Normale 

de Paris, em 1795, o matemático Joseph Louis Lagrange proferiu cinco lições que foram, 

essencialmente, complementares àquelas de seu colega Laplace. A Obra Leçons 

élémentaires sur les mathématiques données a l'école normale en 1795 foi composta por 

uma compilação das aulas de Lagrange, lecionadas na École Normale, naquele período. 

Todavia antes de analisarmos características práticas presentes na obra supracitada, 

devemos considerar alguns aspectos de ordem mais subjetiva, tanto relativos ao local e o 

momento onde ocorreram as lições que compõe a obra, como aspectos relativos ao próprio 

matemático, autor da mesma. 

O projeto da École Normale, de um otimismo utópico, era baseado na certeza de 

que um ensino proveniente dos mais eruditos e proeminentes matemáticos era, de alguma 

forma, mais acessível e, por assim dizer, mais facilmente transmissível. A genialidade, 

para eles, era um fator que poderia ser reproduzido e replicado, sistematicamente, para toda 

uma nação (BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

                                                           
14 Os contrastes entre Lagrange e Laplace eram muitos e acentuados. Começando pelos estilos, bastante 
diversos, como resumiu W. W. Rouse Ball: “Langrage é perfeito tanto na forma como no conteúdo; explica 
seus procedimentos cuidadosamente e, embora seus argumentos sejam gerais, são fáceis de acompanhar. 
Laplace, por outro lado, não explica nada, não liga para o estilo; se satisfeito com a correção dos resultados, 
não se importa em deixá-los sem demonstração ou com alguma deficiência”. Também quanto aos pontos de 
vista sobre a matemática diferiam muito. Para Laplace, a matemática não passava de uma caixa de 
ferramentas a serem usadas na explicação da natureza. Para Lagrange, a matemática era uma arte sublime e 
justificava-se por si mesma. Outro traço interessante na personalidade de Laplace era a sua generosidade para 
com os principiantes em pesquisa matemática. Ele os chamava de enteados e por várias vezes absteve-se de 
publicar uma descoberta para permitir que um principiante o fizesse primeiro. (EVES, 2004) 
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Neste período, o primeiro objetivo da École Normale de Paris era a possibilidade de 

uma instrução rápida utilizando, como corpo docente, os mais célebres matemáticos da 

época que, tanto formariam um quadro de futuros docentes e formadores de docentes, 

como dariam lições sobre “a arte de ensinar”. Este professor, em formação, seria levado, ao 

seu turno, a reproduzir a mesma experiência em sua região de origem, garantindo da 

mesma maneira, a difusão rápida e “revolucionária” de um mínimo de conhecimento 

necessário a formação do novo corpo docente nacional francês, e com isso, o perfeito 

funcionamento da nova sociedade democrática (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; 

DUPUY, 1895). 

Outro aspecto que não deve ser desconsiderado é o aluno propriamente dito, o 

futuro formador de docentes. Neste contexto surgiu a seguinte dificuldade: como ensinar a 

arte do ensino da Matemática para indivíduos que em sua maioria não detinham grandes 

conhecimentos em Matemática. Neste sentido, a escolha por matemáticos ilustres pode ter 

tido mais um aspecto promocional, do que um fator garantidor de eficácia, já que, não 

apenas estes matemáticos não estavam preocupados no que diz respeito à pedagogia, como 

também não tinham o menor interesse pelo tema. Lagrange, na qualidade de pesquisador e 

“descobridor” de novas teorias matemáticas era um excelente exemplo deste tal 

desinteresse (BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Passamos assim, de uma escola, inicialmente, com vocação pedagógica, orientada, 

pelo menos em parte, em direção a instrução primária, à uma escola de alto teor científico, 

“uma metrópole do saber humano”, com vocação enciclopédica, orientada para o ensino 

superior. Neste contexto, o programa exposto por Lagrange e Laplace, conforme esta 

mudança do objetivo inicial da École Normale apresentava as mais importantes 

descobertas feitas nas ciências. Embora o programa fosse vasto e ambicioso, sua primeira 

prioridade nunca foi a pedagogia (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Estes aspectos mencionados anteriormente não invalidam o material produzido por 

Lagrange naquele período, nem no que diz respeito à qualidade do conteúdo das lições, tão 

pouco em relação a sua aplicabilidade na proposta estudada neste trabalho. A mudança de 

posicionamento, de um material com características e foco voltados para uma matemática 

mais elementar e fundamental, para uma matemática com características mais acadêmicas, 

não se apresenta como um obstáculo para a nossa proposta, já que o produto educacional 

produzido durante este estudo é voltado para a formação de professores de Matemática, e 

não para pessoas com pouca ou quase nenhuma formação matemática. 
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Quando Lagrange inicia suas atividades docentes na École Normale, no ano de 

1795, ou ano III segundo o calendário revolucionário, ele era um matemático detentor de 

uma obra vasta e impressionante, abrangendo quase todos os domínios da Matemática da 

época; obra esta que de tão profunda e respeitada o faz gozar de um considerável prestigio. 

Mas no auge de seus 59 anos, Lagrange não lecionava a mais de 30 anos, tendo se 

dedicado, única e exclusivamente à pesquisa e a formulação de novas teorias. Neste 

contexto, cabe a nós uma reflexão: seriam suas lições à École Normale, lições 

elementares? 

Em seu debate introdutório, antes do início das cinco lições propriamente ditas, 

Lagrange em companhia de Laplace, palestrou a respeito dos sistemas de numeração e as 

operações, passagem suprimida da obra Leçons élémentaires sur les mathématiques 

données a l'école normale en 1795 no momento de sua compilação, logo não fazendo parte 

de nosso objeto de estudo. Todavia abordaremos este acontecimento como forma de 

ilustrar a prática docente do matemático francês. Segundo relatos da época, Lagrange 

utilizava predominantemente uma linguagem oral, refletindo em voz alta, diante de seus 

alunos, como em uma conversa introspectiva (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; 

DUPUY, 1895). 

As aulas ministradas por Lagrange se apresentam como um complemento das aulas 

de Laplace. O objeto essencial é o mesmo que aquele das primeiras lições do seu colega. 

No entanto, as lições de Lagrange, pouco estruturadas quando comparadas às de Laplace, 

são incrustadas de desenvolvimentos históricos, de reflexões críticas e epistemológicas a 

respeito de métodos, sobretudo algébricos, e acerca das diferentes disciplinas que 

constituem a Matemática (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Nas aulas de Lagrange, as dificuldades são tratadas superficialmente e os resultados 

que, custaram um grande esforço para os matemáticos de século XVIII, entre eles, aqueles 

relativos à teoria dos números são expostos de maneira detalhada. Estes resultados que 

implicitamente faziam referência ao conjunto das pesquisas de Lagrange, entre 1767 e 

1777, não foram compreendidos pela grande maioria da platéia presente em sua lições 

(BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Todavia, um dos traços da personalidade de Lagrange era sua constante busca pela 

perfeição em tudo que fazia, é por isso que enquanto ministrava sua primeira lição, decidiu 

aprofundar um pouco mais uma das teorias que estavam sendo estudas, por considerar que 

dali poderia surgir outras soluções para questões importantes, e argumentou: “é por isto, 
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como não é encontrado nos livros elementares, me senti na obrigação de explicar os 

princípios com um pouco mais de detalhe” (LAGRANGE, 1867, p. 189, Tradução nossa). 

Provavelmente este seria um dos elementos motivadores para que as lições ficassem cada 

vez menos elementares. 

No que diz respeito ao conteúdo encontrado na obra Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'école normale en 1795, a primeira lição, intitulada Sur 

l'Arithmétique; des fractions et des logarithmes – A respeito da aritmética, onde tratamos 

das frações e dos logaritmos – foi ministrada, segundo informações oriundas dos arquivos 

da École Polytechnique, em 6 ventôse15, nela Lagrange expôs elementos da teoria das 

frações continuas; seguida da teoria das proporções e realizou digressões acerca da história 

dos logaritmos (DUPUY, 1895). 

A segunda lição apresentada vinte dias depois, em 6 ventôse16, intitulada Sur les 

opérations de l'Arithmétique – A respeito das operações da aritmética – teve como 

conteúdo ministrado as regras de divisibilidade e congruências; seguido de aplicações das 

frações continuas na resolução de equações lineares em números inteiros e observações 

acerca da teoria dos números (DUPUY, 1895). 

A lição seguinte, terceiro encontro de Lagrange com seus alunos da École Normale, 

intitulada Sur l'Algèbre; de la résolution des équations du troisième et du quatrième degré 

– A respeito da álgebra, onde damos a resolução das equações do terceiro e do quarto grau 

– foi ministrada em 1º germinal17, e tendo um introdução histórica acerca das equações; 

seguido de um estudo bastante aprofundado dos métodos de resolução da equação do 

terceiro grau e do caso irredutível; por fim, Lagrange apresentou reflexões epistemológicas 

a respeito dos imaginários nas operações algébricas (DUPUY, 1895). 

No decorrer do quarto encontro, em 6 germinal18, cuja lição intitulada Sur la 

résolution des équations numériques – A respeito da resolução das equações numéricas – 

foi ministrada, Lagrange apresentou considerações a respeito do teorema dos valores 

intermediários e da metáfora dos dois móveis; seguido do método para encontrar a menor 

                                                           
15 Data referente ao calendário adotado durante a Revolução Francesa, correspondendo ao dia 4 de fevereiro 
de calendário cristão. 
16 Data referente ao calendário adotado durante a Revolução Francesa, correspondendo ao dia 24 de fevereiro 
de calendário cristão. 
17 Data referente ao calendário adotado durante a Revolução Francesa, correspondendo ao dia 21 de março de 
calendário cristão. 
18 Data referente ao calendário adotado durante a Revolução Francesa, correspondendo ao dia 26 de março de 
calendário cristão. 
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diferença entre as raízes consecutivas de uma equação polinomial, conhecido como 

equação das diferenças ou teorema de Lagrange (DUPUY, 1895). 

Na quinta e última lição, proferida em 22 germinal19 e intitulada Sur l'usage des 

courbes dans la solutuion des Problèmes – A respeito do uso das curvas na resolução de 

problemas –, Lagrange apresenta exemplos de problemas nos quais a resolução se dá pela 

construção geométrica, permitindo a determinação aproximada da solução; seguido pelas 

curvas de erro, polinômios de interpolação de Newton e a variante de Lagrange (DUPUY, 

1895). 

Quanto aos aspectos históricos, na obra Leçons élémentaires sur les mathématiques 

données a l'école normale en 1795, mencionados acima, no decorrer da primeira lição, o 

autor cita alguns matemáticos e filósofos tais como Euclides de Alexandria (?), Christiaan 

Huyghens20 (1629-1695), John Napier21 (1550-1617), Henry Briggs (1561-1630) e Adriaan 

Vlacq22 (1600-1667), referindo-se as matemáticas produzidas por cada um. Todavia estes 

matemáticos e pensadores não são relacionados apenas às anedotas históricas ou 

pitorescas. Lagrange se detém, por assim dizer, no tocante às metodologias e algoritmos 

com os quais cada um dos matemáticos e pensadores trabalhava com os mesmos 

problemas, em suas respectivas épocas. Mas ao analisarmos a obra por completo, 

verificamos que Lagrange não se incomodava com a utilização de anedotas históricas e 

recursos afins, em momentos propícios ou para demonstrar a sua opinião ou a sua profunda 

admiração por determinados pensadores ou obras, em particular – geralmente permeada de 

uma grande quantidade de adjetivos qualificativos, recurso frequentemente encontrado nas 

obras daquele período. 

No início da primeira lição, Lagrange cita um método, que ele considerou “muito 

engenhoso”, oriundo de Euclides, para encontrar o máximo divisor comum – MDC. Ele 

descreve todo o processo utilizado por Euclides para depois relacionar o antigo algoritmo a 

outros conteúdos, como podemos observar no seguinte recorte da referida lição do livro: 

 

                                                           
19 Data referente ao calendário adotado durante a Revolução Francesa, correspondendo ao dia 11 de abril de 
calendário cristão. 
20 Também aparece como Huygens. 
21 Também aparece como Jean e Jhone; Naipper, Napare, Napeir, Naper, Naperus, Nepair, Nepeir, Neper, 
Néper, Neperi e Neperius. 
22 Também aparece como Adrean, Adriaen e Adrien; Ulack, Vlaccus, Vlack e Wlacq. 
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[...] este método é muito simples e bem analítico, mas podemos torná-lo ainda 
mais sensível com a próxima consideração. Suponha, por exemplo, que 
tenhamos um comprimento dado, e que queiramos medi-lo; temos então uma 
dada medida, e queremos saber quantas medidas estão contidas neste 
comprimento; inicialmente levamos a medida, o tanto de vezes possível, sobre o 
comprimento dado, e isto nos dá um número inteiro de medidas; se não houver 
resto, a operação terminou; mas se houver resto, será necessário ainda avaliar o 
resto [...]23 (LAGRANGE, 1867, p. 185, Tradução nossa). 

 

Posteriormente, Lagrange cita Huyghens, relacionando-o ao assunto ministrado, 

quanto à importância das frações contínuas em suas pesquisas e destaca: 

 

[...] o que acabamos de dizer, sobre estas diferentes maneiras de avaliar as 
frações não impedem que o uso das frações decimais seja, quase sempre, 
preferível por possuir valores tão exatos quanto os desejados; mas existem casos 
onde importa que estes valores sejam expressos com a menor quantidade de 
algarismos possível. Por exemplo, se fosse o caso de construir um planetário; 
como as revoluções dos planetas se dão entre si em relações expressas por 
números muito grandes, seria preciso, para não ficar multiplicando 
demasiadamente, se contentar de números mínimos e ao mesmo tempo, garantir 
que as relações destes números aproximem-se, o máximo possível, das relações 
fornecidas. Também foi esta questão propriamente dita que deu à Huyghens a 
ideia de procurar resolvê-la por meio de frações contínuas, e que deu origem à 
teoria destes tipos de frações.24 (LAGRANGE, 1867, p. 189, Tradução nossa). 

 

Por fim, Lagrange citou o trabalho de Napier, descrevendo o modo como ele 

idealizava a teoria dos logaritmos, com o intuito de desenvolver seu conteúdo lecionado, 

usando como alicerce esta teoria, descrita e trabalhada, por ele, anteriormente, para depois 

relacioná-la com as contribuições de Briggs e Vlacq, quanto aos logaritmos. Entretanto, 

nesta lição observamos que um comentário feito por ele pode expressar sua forma de 

                                                           
23

 [...] cette méthode est très-simple et très-analytique, mais on peut la rendre encore plus sensible par la 
considération suivante. Supposez, par exemple, que vous ayez une longueur donnée, et que vous vouliez la 
mesurrer; vous avez donc une mesure donnée, et vous voulez savoir combien de mesures sont contenues dans 
cette longueur; d'abord vous portez la mesure autant de fois que vous le pouvez sur la longueur donnée, et 
cela vous donne un nombre entier de mesures; s'il n'y a pas de reste, l'opérration est terminée; mais s'il y a un 
reste, il faut enconre évaluer le reste [...] (LAGRANGE, 1867, p. 185). 
24 [...] ce que nous venos de dire sur ces différentes menières d’évaluer les fractions n’emPêche pas que 
l’usage des fractions décimales ne soit presque toujours préférable pour avoir des valeurs aussi exactes que 
l’on veut; mais il y a des cas où il importe que ces valeurs soint exprimées avec le moins de chiffres qu’il est 
possible. Par exemple, s’il s’agissait de construire um planétaire, comme les révolutions des planètes sont 
entre elles dans des rapports exprimes par de très-grands nombres, il faudrait, pour ne pas trop multiplier les 
dents des roues et des pignons, se contenter de moindres nombres, et em même temps faire em sorte que les 
rapports de ces nombres approchassent le plus des rapports donnés. Aussi est-ce cette question même qui a 
donné à Huyghens l’idée de chercher à la résoudre par le moyen des fractions continues, et qui a fait naître la 
théorie de ces sortes (LAGRANGE, 1867, p. 189). 



 

recorrer à história da Matemática para organizar pedagogicamente suas atividades docentes 

em Matemática. Neste sentido Lagrange comenta que

 

[...] po
devemos ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes, indireta e penosa 
dos inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar seu fim, e 
quanto devemos a estes verdadeiro
conhecimento, aliás, não é mera curiosidade: ele pode servir para orientar em 
pesquisas similares, e sempre serve para lançar luz sobre os objetos com os quais 
estamos envolvidos

 

A citação demonstra o quão importante se torna para a aquisição de novo 

conhecimento matemático

passado, considerando a possibilidade de concordância os contra argumentação com o que 

já tenha sido estabelecido por matemáticos antigos. Tal metodologia adotada para se 

ensinar, aprender ou para produzir 

de teorias e algoritmos propostos por matemáticos antigos.

Figura 04. Descritor de Mendes sobre 

Fonte: MENDES (

Neste sentido, Mendes (2002), assegura que a História da Matemática pode mostrar 

como a Matemática foi construída a partir de respostas a perguntas provenientes de 

diferentes origens e contextos, motivadas por problemas advindos do cotidiano ou de 

                                                          
25 [...] on pourrait regarder comme inutile le
connaître la marche souvent indirecte et pénible des inventeus, les diférents pas qu'ils ont faits pour parvenir 
au but, et combien on est redevable à ces véritables bienfaiteurs des hommes. Cet
n'set pas de pure curiosité: elle peut servir à guider dans des recherches semblables, et elle sert toujours à 
répandre une plus grande lumière sur les objets dont on s'occupe (LAGRANGE, 1867, p. 197).
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devemos ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes, indireta e penosa 
dos inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar seu fim, e 
quanto devemos a estes verdadeiros benfeitores da humanidade. Este 
conhecimento, aliás, não é mera curiosidade: ele pode servir para orientar em 
pesquisas similares, e sempre serve para lançar luz sobre os objetos com os quais 
estamos envolvidos25 (LAGRANGE, 1867, p. 197, Tradução 

A citação demonstra o quão importante se torna para a aquisição de novo 

conhecimento matemático, a busca de explicações nos argumentos estabelecidos no 

passado, considerando a possibilidade de concordância os contra argumentação com o que 

tabelecido por matemáticos antigos. Tal metodologia adotada para se 

ensinar, aprender ou para produzir Matemática pauta-se na investigação, análise e cr

algoritmos propostos por matemáticos antigos. 

Descritor de Mendes sobre História na Educação Matemática

(2002) 

Neste sentido, Mendes (2002), assegura que a História da Matemática pode mostrar 

como a Matemática foi construída a partir de respostas a perguntas provenientes de 

diferentes origens e contextos, motivadas por problemas advindos do cotidiano ou de 

                   

on pourrait regarder comme inutile le détail où nous venons d'entrer; mais on doit être curieux de 
connaître la marche souvent indirecte et pénible des inventeus, les diférents pas qu'ils ont faits pour parvenir 
au but, et combien on est redevable à ces véritables bienfaiteurs des hommes. Cette connaissance d'ailleurs 
n'set pas de pure curiosité: elle peut servir à guider dans des recherches semblables, et elle sert toujours à 
répandre une plus grande lumière sur les objets dont on s'occupe (LAGRANGE, 1867, p. 197).
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outras ciências (Física, etc...), bem como por problemas relacionados a investigações 

internas à própria Matemática. De acordo com Mendes (2002), a codificação matemática 

das respostas para as questões surgidas nos problemas cotidianos fazem emergir novos 

questionamentos sobre o problema, que precisam melhor ser explicados. Assim, de cada 

questão resolvida e codificada surgem novas questões que ficam em aberto, constituindo-se 

em fontes provocadoras para novos estudos, transformando, assim, o processo de geração 

de conhecimento em um ato cíclico. O descritor apresentado por Mendes (2002), sugere 

como esse processo pode se configurar epistemologicamente implicando em princípios 

pedagógicos norteadores de um ensino de Matemática apoiado no uso das informações 

históricas em sala de aula (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

De acordo com Mendes (2002), as questões respondidas passam a se tornar 

instrumentos ou ferramentas matemáticas que se configuram como representações das 

estratégias cognitivas a serem utilizadas na busca de soluções para novas dúvidas surgidas 

e/ou para as interrogações matemáticas já existentes. Tais questões, muitas vezes, são 

usadas para solucionar as questões em aberto. Percebe-se, entretanto, que na medida em 

que as questões são codificadas, geram constantemente, novos questionamentos que se 

configuram em novas questões em aberto (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

Com base nas considerações apresentadas por Mendes (2002, 2003), podemos 

afirmar que esse foi o processo de construção do conhecimento da Matemática 

estabelecido por Lagrange na sua obra para que a matemática a ser ensinada se tornasse 

mais acessível aos alunos. Embora também tenhamos encontrado na obra alguns indícios 

de uso anedotas associadas à matemática formulada didaticamente pelo autor, veremos a 

seguir indícios mais concretos de uso didático da história da matemática pelo autor em sua 

obra (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

Na segunda lição, o matemático insere em sua narrativa acadêmica, apenas um 

comentário, a respeito de um método que ele utilizou em comparação ao método utilizado 

por William Oughtred26 (1574-1660). Todavia, segundo ele, seu método era mais simples e 

natural, quando comparado ao método atribuído ao matemático do século XVII. 

A terceira lição, diferentemente das duas anteriores, é totalmente voltada para a 

história da matemática, inclusive todos os algoritmos utilizados na lição são expressamente 

relacionados à matemáticos anteriores a Lagrange. Uma discrição minuciosa é feita por ele 

                                                           
26 William Oughtred [Owtred] - Publicou diversas obras ao longo de sua vida, obras essas que foram 
agrupadas, em sua maioria, e impressas sob o título de Opuscules em 1667 (MONTUCLA, 1758). 
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quanto à forma como aquele pensador ou matemático, trabalhava com aqueles 

determinados assuntos e ferramentas em sua época. 

Durante sua narrativa, Lagrange passeia pelo tempo e pela história, relacionando 

diversos matemáticos, filósofos, pensadores e estudiosos das matemáticas. Todavia mais 

do que se prender a simples anedotas históricas ou pitorescas, ele conduz, muito mais, sua 

narrativa histórica, relacionando e contextualizando cada um dos trabalhos dos autores aos 

conteúdos que estão sendo ministrados. 

O recorte de texto mencionado a seguir, mostra de maneira clara e indelével, uma 

prova de como Lagrange utilizava a história da Matemática em sua prática docente, ao 

descrever o método utilizado por Diofanto27 (c. 2??) para a resolução de um determinado 

tipo de equação. Nele Lagrange (1867, pp. 219, 220, Tradução nossa) aponta: 

Ele [Diofanto] se propõe, por exemplo, nesta questão que contém a teoria geral 
das equações do segundo grau: encontrar dois números cuja soma e o produto 
sejam dados. Se fizermos a soma � e o produto �, segundo a teoria das equações 
que acabamos de expor, temos imediatamente �� − �� + � = 0. 
Eis aqui como Diofanto procede: dado a soma de dois números, ele procura a 
diferença, e toma esta diferença por uma incógnita. Ele expressa assim os dois 
números, um pela metade da soma adicionada a metade da diferença, o outro 
pela metade da soma subtraída da metade da diferença, e assim só nos resta 
satisfazer a outra condição, quer dizer, igualar seus produtos ao número dado. 
Nomeando � a soma dada,	�	a diferença desconhecida, um dos números será 

��� , 

e o outro será 
��� ; multiplicando-os, temos 

����� , de modo que o termo em � 

desaparece, e que igualando esta quantidade ao produto dado �, temos a equação 

simples 
����� = �, de onde obtemos �� = �� − 4�, e na sequência � =√�� − 4�. 

Diofanto resolve ainda algumas outras questões do mesmo tipo; empregando a 
este propósito a soma ou a diferença como incógnita, ele chega sempre a uma 
equação na qual basta extrair uma raiz quadrada para obter a solução do 
problema.28 

                                                           
27 Apesar de haver algumas evidências tênues de que possa ter sido contemporâneo de Herão, a maioria dos 
historiadores tende a situá-lo no século III d.C.. Teve uma enorme importância para o desenvolvimento da 
álgebra e influência sobre os europeus que posteriormente se dedicaram à teoria dos números. Escreveu 3 
trabalhos: Aritmética, o mais importante, do qual remanesceram 6 dos 13 livros (traduzidos em ordem 
cronológica: Xilander (1575), Bachet de Meziriac (1621) e Fermat (1670)); Sobre Números Poligonais do 
qual restou apenas um fragmento; e Porismas, que se perdeu. Não foi o inventor da álgebra, mesmo que 
frequentemente lhe atribuam essa glória. Pesquisas históricas modernas dataram a álgebra de um período 
mais remoto. O livro egípcio de Ahmes contém equações do 1º grau. Os primeiros matemáticos gregos 
executaram a resolução parcial de equações do 2º e 3º grau por métodos geométricos. Mas o mérito de 
Diofanto em relação a uma notação de estenografia mais sistemática permanece (ESCHENBURG, 1801; 
CANTOR, 1880 apud LAGRANGE, 1901; EVES, 2004). 
28 Il se propose, par exemple, cette question, qui contient la théorie générale des équations du second degré: 
Trouver deux nombres dont la somme et le produit soient donnés. Si l'on fait la somme � et le produit �, 
d'après la théorie des équations qu'on vous a exposée, on a sur-le-champ l'équation �� − �� + � = 0. Voici 
comment Diophante s'y prend: la somme des deux nombres étant donnée, il en cherche la différence, et il 
prend cette différence pour l'inconnue. Il exprime ainsi les deux nombres, l'un par la moitié de la somme plus 
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Para referir-se a Diofanto, Lagrange dedica boa parte desta lição, não só para 

contextualizar historicamente o autor e sua obra, mas para mencionar, ainda, filósofos e 

pensadores contemporâneos a ele. Lagrange descreve, também, a maneira como Diofanto 

interpretava determinados problemas e como procedia em relação às suas resoluções dos 

mesmos. 

Ainda nesta lição Lagrange procura fortalecer seus argumentos no processo de 

contextualização do conteúdo relacionando suas proposições afirmativas com outras 

afirmações já consolidadas por matemáticos como Apolônio de Perga (c. 262-c. 190 a.C.), 

Arquimedes29 (c. 287 a.C.-212 a.C.), Xylander30 (1532-1576), Claude Gaspard Bachet de 

Méziriac (1581 -1638), Pierre de Fermat31 (1601-1665), Luca Pacioli32 (1445-1509), René 

Descartes33 (1596-1650), Scipione del Ferro34 (1465-1526), Nicolo Tartaglia35 (c. 1499-

1557), Girolamo Cardano36 (1501-1576), Jacques Peletier37 (1517-1582), Joannes Buteon38 

                                                                                                                                                                                

la moitié de la différence, l'autre par la moitié de la somme moins la moitié de la différence, et il n'a plus qu'à 
satisfaire à l'autre condition, cést-à-dire à égaler leur produit au nombre donné. Nommant a la somme 
donnée, � la différence inconnue, l'un des nombres sera 

��� , et l'autre 
��� ; en les multipliant ensemble, on a ����� , de manière que le terme en � disparaît, et qu'en égalant cette quantité au produit donné b, on a 

l'équation simple 
����� = �, d'où l'on tire �� = �� − 4�, et de lá � = √�� − 4�. Diophante résout encore 

quelques autres questions du même genre; en employant à propos la somme ou la différence pour inconnue, il 
parvient toujours à une équation dans laquelle il n'a qu'a extraire une racine carrée pour avoir la solution de 
son problème. (LAGRANGE, 1867, pp. 219, 220) 
29 Foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos e certamente o maior da Antiguidade. Nasceu por 
volta de 287 a.C., em Siracusa, onde morreu durante o saque ocorrido em 212 a.C.. Presenteou a maioria das 
ciências matemáticas, com descobertas importantes. Seus trabalhos são obras-primas de exposição 
matemática e lembram, consideravelmente, artigos de revistas especializadas modernas. Além de exibirem 
grande originalidade, habilidade computacional e rigor nas demonstrações, são escritos numa linguagem 
altamente acabada e objetiva. Cerca de dez de seus tratados se preservaram até nossos dias e há vestígios de 
outros extraviados. Talvez a mais notável das contribuições feitas à matemática por estes tratados se 
traduzem no desenvolvimento inicial de alguns dos métodos do cálculo integral (ESCHENBURG, 1801; 
EVES, 2004). 
30

 Nome grego adotado por Wilhelm Holzmann, um professor da Universidade de Heidelberg. 
31 Nasceu em Beaumont de Lomagne, perto de Toulouse, a 17 de agosto de 1601 e morreu em Castres ou 
Toulouse a 12 de janeiro de 1665. Recebeu sua educação inicial em casa. Aos trinta anos alcançou o posto de 
conselheiro do parlamento de Toulouse onde sua atuação se pautou pelo cumprimento do dever, modesta e 
escrupulosamente. Como advogado humilde e discreto, reservou o melhor de seu tempo de lazer à 
matemática. Dentre suas várias contribuições à matemática, a mais importante é a fundação da moderna 
teoria dos números. Neste campo sua intuição e seu talento eram extraordinários. Sua atenção para a teoria 
dos números provavelmente foi despertada pela tradução latina da Aritmética de Diofanto, feita por Meziriac 
em 1621. Muitas das contribuições de Fermat ao assunto se deram na forma de enunciados e notas escritos 
nas margens do exemplar que tinha do trabalho de Bachet. Cinco anos após sua morte, esse material foi 
incorporado numa nova, mas infelizmente muito mal impressa, edição da Aritmética, publicada por um de 
seus filhos, Clément-Samuel (EVES, 2004) 
32

 Também aparece como Luc e Lucas; Paciolo, Paciolus e Paciuolo. 
33 Também aparece como Des Quartes e De Quartis. 
34 Também aparece como Scipion; Ferreo, Ferri e Ferreo. 
35

 Também aparece como Tartalea (o tartamudo), mas seu verdadeiro nome era Nicolo Fontana de Brescia. 
36

 Também aparece como Hieronymus Cardanus, Geronimo Cardano e Joreme Cardan. 



25 

 

(c. 1489-c. 1566), François Viète (1540-1603), Albert Girard (1595-1632), Ludovico 

Ferrari (1522-1565), Rafael Bombelli (c. 1526-1573), Thomas Harriot (1560-1621), 

Johann Hudde (1633-1704) e Alexis Claude Clairaut (1713-1765). 

No caso especifico, envolvendo a disputa entre os pensadores Tartaglia e Cardano, 

Lagrange aproveita a oportunidade para apresentar o panorama encontrado naquele 

momento, entre os estudiosos da Matemática, relatando todas as suas peculiaridades. Para 

isto, ele comenta a relação entre os matemáticos, descreve como eram tratados os 

resultados descobertos pelos professores, menciona a prática das disputas entre 

professores/pensadores, em defesa dos seus métodos de resolução, caracterizando o teor da 

matemática corrente naquela sociedade e exemplifica por meio de questões, tais quais as 

trabalhadas naquele contexto histórico-cultural, por aqueles ilustres indivíduos, destacando 

os próprios métodos de resolução utilizados por eles. 

Por fim, na quinta lição, uma única e última citação de conteúdo histórico é feita. 

Nela, entre as páginas 284 e 285, Lagrange destaca: “Newton foi o primeiro a propor esse 

Problema” (LAGRANGE, 1867, p. 284), e argumenta: 

Eis aqui a solução dada por ele: 

Sejam �, �, �, �,⋯ os valores das ordenadas � que respondem aos valores �, �, �, �,⋯ das abscissas �; teremos as seguintes equações � = � + �� + ��� + �� +⋯, � = � + �� + ��� + �� +⋯, � = � + �� + ��� + �� +⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯, 
o número dessas equações devendo ser igual ao número de coeficientes 
indeterminados �, �, � ⋯. Subtraindo essas equações umas das outras, os restos 
serão divisíveis por � − �, � − �,⋯, e teremos, após a divisão, � − �� − � = � + �!� + �" + �!�� + �� + ��" + ⋯, 

� − �� − � = � + �!� + �" + �!�� + �� + ��" + ⋯, 
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯, 

Seja � − �� − � = �# ,			� − �� − � = �# ,			� − �� − � = �#, ⋯ ; 
encontraremos do mesmo modo, pela subtração e a divisão, 

%&�'&(�) = � + �!� + � + �" + ⋯, *&�%&+�, = � + �!� + � − �" + ⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 
                                                                                                                                                                                
37

 Também aparece como Peletarius. 
38

 Também aparece como Jean; Buteo, Butéon, Bateon, Borrel e Borell. 
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Seja da mesma forma �# − �#� − � = �� ,			�# − �#� − � = ��, ⋯ ; 
encontraremos 

*��%�+�( = � +⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯, 
e assim por diante39 (LAGRANGE, 1867, Tradução nossa) 

Esta citação parcial, do algoritmo de Isaac Newton (1642-1727), é mais um 

exemplo reforçando a forma como Lagrange faz uso deste recurso histórico para compor 

sua abordagem didática. Ao contextualizar o problema trabalhado com seus alunos e 

descrever, minuciosamente, a maneira como Newton abordou o problema em questão e seu 

método de resolução, acrescentando sempre que julgava pertinente, algum comentário 

pessoal ou explicação mais detalhada. 

Pelos argumentos apresentados até agora, podemos dizer que a melhor maneira de 

definir esta obra, não é apresentá-la como uma mera compilação das aulas de Lagrange, 

deixando de lado uma de suas características mais importantes, o uso da história como 

recurso didático. Neste contexto, a forma mais adequada seria apresentá-lo como um 

conjunto de notas de aulas estruturadas por diversas argumentações matemáticas pautadas 

em informações históricas. 

A abordagem didática dada, por Lagrange, aos tópicos matemáticos tratados no 

livro Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'école normale en 1795 

constituem uma prova concreta de que naquela época, ele fazia uso da história como um 

recurso para a estruturação didática de suas aulas de matemática. Todavia, é importante 

refletirmos acerca de quais princípios epistemológicos podem servir para fundamentarmos 

nossa argumentação de que, de fato, Lagrange usou as informações históricas no 

desenvolvimento de sua matemática naquela escola (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

                                                           
39

 Voici la solution qu'il en donne: Soient �, �, �, �,⋯ les valeurs des ordonnées � qui répondent aux valeurs �, �, �, �,⋯ des abscisses �; on aura les équation suivantes � = � + �� + ��� + �� +⋯, � = � + �� +��� + �� +⋯, � = � + �� + ��� + �� +⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯, le nombre de ces équations devant être égal 
à celui des coefficients indeterminés �, �, � ⋯. Soustrayant ces équations l'une de l'autre, les restes seront 

divisibles par � − �, � − �,⋯, et l'on aura, après la division, 
'�-,�) = � + �!� + �" + �!�� + �� + ��" + ⋯, 

%�'(�, = � + �!� + �" + �!�� + �� + ��" + ⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯, soit 
'�-,�) = �# ,			%�'(�, = �# ,			*�%+�( = �#, ⋯ ; 

on trouvera de la même manière, par la soustraction et la division, 
%&�'&(�) = � + �!� + � + �" +⋯, *&�%&+�, =

� + �!� + � − �" +⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯. Soit de même 
%&�'&(�) = �� ,			*&�%&+�, = ��, ⋯ ; on trouvera 

*��%�+�( = � +⋯, ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯, et ainsi de suite (LAGRANGE, 1867, pp. 284, 285). 
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Quando Lagrange se refere ao uso de história na Matemática, ele destaca que: 

poderíamos entender como inútil o detalhe que viemos de abordar; mas devemos 
ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes, indireta e penosa dos 
inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar seu fim, e quanto 
devemos a estes verdadeiros benfeitores da humanidade. Este conhecimento, 
aliás, não é mera curiosidade: ele pode servir para orientar em pesquisas 
similares, e sempre serve para lançar luz sobre os objetos com os quais estamos 
envolvidos (LAGRANGE, 1867, p. 197, Tradução nossa). 

Esta citação, que viemos de mostrar, não garante uma opinião ou crença do 

matemático francês acerca da melhoria na aquisição de conhecimento das matemáticas 

decorrente do uso da história em sua prática docente. Porém sabemos que Lagrange, 

Laplace, entre outros, não eram entusiastas das teorias pedagógicas (BELHOSTE, 1989; 

BERGATO, 1990; DUPUY, 1895), e não tinha em relação a elas, interesse algum. Sendo 

assim provavelmente não havia uma razão pedagógica nesta abordagem do matemático 

Lagrange, pelo menos não, de maneira consciente. Sabemos ainda que Lagrange enxergava 

a Matemática como uma arte sublime que se justificava por si mesma (EVES, 2004). Neste 

sentido, observando a totalidade destes argumentos, podemos supor que Lagrange expôs os 

conteúdos, de algumas das lições elementares, permeados com abordagem histórica por 

respeito aos matemáticos que ele, por sua vez, tanto respeitava. Podemos supor ainda que, 

Lagrange acreditava neste constante retorno a fonte, como uma metodologia de estudo, 

construção e desenvolvimento das matemáticas e provavelmente tenha achada importante 

expor este ponto vista particular, para os professores em formação. 

Embora fique clara a presença da história da Matemática na prática docente do 

professor Lagrange, pela estruturação de suas lições, em maioria, baseadas em 

argumentações matemáticas com viés histórico e que a compilação destas aulas deram 

origem a obra Leçons Élémentaires sur les mathématiques données a l´École Normale en 

1795 que serviu como fonte histórica original ou primária, e alicerce para o nosso estudo, a 

utilização que o matemático francês fez do material primário a sua disposição difere da 

forma como utilizaremos a sua obra, em nosso trabalho e para a elaboração do produto 

educacional, como veremos no Capítulo 4. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Tudo começou com um minucioso levantamento bibliográfico, que teve início em 

meados do segundo semestre de 2010, em pesquisa realizada com auxílio do professor 

orientador. Este processo se deu durante a tradução estudo e discussão do livro Lições 

elementares dadas à Escola Normal em 1795 por Joseph Louis Lagrange, a principal 

referência para o estudo ao qual nos propusemos. 

O trabalho realizado teve como objeto de estudo a obra Leçons élémentaires sur les 

mathématiques données a l'École Normale en 1795 – uma coletânea das notas de aulas de 

Matemática para a formação de professores –, onde constatamos fortes indícios de uso da 

história da Matemática como um recurso didático para a elaboração das lições ministradas 

por ele, naquela ocasião. Todavia, foi escolhido como foco principal, conteúdos relativos 

às duas primeiras lições da obra do matemático francês que, serviu como fonte original 

antiga para a elaboração de novas atividades. 

Quando demos início ao levantamento bibliográfico a respeito integração da 

história no ensino das matemáticas, principalmente em língua estrangeira, e em particular, 

em francês, podiamos rapidamente nos desgarrar de nosso foco devido à diversidade de 

informações a esse respeito. Neste sentido, cabe necessariamente que sejam feitas escolhas 

quanto a parâmetros e pontos de vista que se relacionem de maneira mais adequada com o 

nosso objeto de estudo e as propostas decorrentes deste estudo. 

Foram consultadas uma grande quantidade de obras, artigos e revistas a respeito do 

tema, em busca de determinados aspectos desta integração no contexto da sala de aula. 

Algumas destas obras foram de grande utilidade no que diz respeito à elaboração dos 

objetivos, a escolha da metodologia; outras foram de grande valia na elaboração das 

atividades contidas no produto educacional e houve, também, aquelas que nos nortearam 

quanto à fundamentação teórica que melhor sustentava o nosso trabalho. 

Considerando a totalidade das obras consultadas, uma porcentagem 

consideravelmente maior, teve de ser desconsiderada por apresentar uma menor relevância 

ou por falta de pertinência. Dentre as obras selecionadas, tentamos extrair, sempre que 

possível, após uma apresentação geral, os objetivos almejados, os resultados e as 

conclusões, quando existiam. No mais, relacionamos cada um desses materiais com algum 

aspecto de nosso estudo realizado. 
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3.1 UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ANTIGO 

No decorrer do século passado, trabalhos e estudos foram realizados, por diversos 

grupos pelo mundo, e em particular na França nos últimos 30 anos, acerca da utilização da 

história da matemática, em alguns casos por meio de material original, em atividades 

investigativas, tanto nos seus respectivos ensinos fundamentais e médios quanto nos 

ensinos superiores e pós-graduações. 

Neste sentido, observa-se pela prática do professor Lagrange, em sua docência para 

a Escola Normal, que a utilização dos recursos da história da matemática é tanto viável 

quanto complementadora do conteúdo ministrado. Contudo é necessário que a história da 

matemática seja utilizada de forma planejada e consciente, a partir de um entendimento 

maior e aprofundado do assunto, com vistas a explorar todo potencial didático que a 

mesma pode dar ao conteúdo que se deseja ensinar (OLIVEIRA; MENDES, 2012). É 

necessário ainda acesso as reproduções das fontes originais para a busca de um material 

adequado ao que se pretenda desenvolver e conhecimento aprofundado do idioma evitando 

assim, possíveis transtornos decorrentes de traduções equivocadas. 

Devido às características da Escola Normal, a qual Lagrange lecionou, podemos 

observar que suas ideias, convicções e práticas docentes ecoaram por diversas outras 

escolas, reproduzidas por seus antigos alunos, formando e educando novas gerações de 

franceses. Neste contexto, se observarmos a realidade encontrada em diversas escolas 

francesas, atuais, quanto ao uso de História da Matemática, é possível acreditar que um 

movimento similar pode ser desencadeado hoje, a partir de um reforço quanto à utilização 

deste tipo de material. Reforço esse que poderia ser iniciado e fomentado durante o 

processo de formação dos novos professores, nos espelhando na forma como procederam, 

os antigos educadores, na Escola Normal de Paris, no final do século XVIII. 

3.2 A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE HISTÓRIA DAS MATEMÁTICAS COMO 
RECURSO DIDÁTICO 

Devido ao fato de um considerável trabalho vir sendo realizado na França e no 

estrangeiro tendo como foco a história das matemáticas, o conjunto dos livros neste 

domínio segue em constante expansão, o que acontece de forma similar, com as obras e 

documentos produzidos por alguns dos IREM e em particular, da comissão Inter-irem 

Histoire et épistémologie des mathématiques – Inter-irem História e Epistemologia das 
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matemáticas –, que organiza eventos esporádicos em vistas de um intercambio entre os 

diversos IREM. Criados primeiramente na França continental em 1969, os IREM têm 

como missão: contribuir para a formação inicial e continua dos educadores e de suas 

experimentações pedagógicas; elaborar e difundir material documental para o uso de 

educadores e formadores e de fomentar e conduzir pesquisas acerca do ensino das 

matemáticas. 

A importância dos IREM vem do fato de reunir professores de Matemática de 

diversos níveis de ensino, tais como: ensino fundamental e médio, ensino médio 

profissional e técnico, escolas superiores, universidades e Instituts Universitaires de 

Formation des Maîtres40 – IUFM –, uma modalidade universitária francesa que se ocupa 

da formação inicial dos professores do ensino fundamental e médio (ESCOFIER, 1995), 

tendo com isso uma multiplicidade de experiências e uma grande variedade de casos para 

serem tomados como exemplo. 

É por essa razão que, na medida do possível, demos preferência, em nossa 

fundamentação teórica, para o material produzido por algum dos diversos IREM franceses 

ou relacionados a eles de alguma forma – por exemplo, material que tenha como 

sustentação bibliográfica em documentos oriundos por IREM –. Estes textos serviram de 

inspiração para nossa proposta de modelo de atividades para utilização de história das 

matemáticas em sala de aula. As atividades geradas a partir deste estudo servirão como 

sugestão didática para curso de formação de professores. 

No artigo Rôle de l'Histoire des Mathématiques dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathématiques – Papel da história das matemáticas no ensino e 

aprendizagem das matemáticas –, os professores John Fauvel e Jan van Maanen, 

asseguram que nos últimos anos intensificou-se o interesse em relação ao papel da história 

da matemática no melhoramento do processo de ensino/aprendizagem em matemática. A 

esse respeito, o International Commission on Mathematics Instruction – ICMI – elaborou 

um relatório para o International Congress in Mathematics Education – ICME –, realizado 

em 2000. 

Este documento teve como objetivo traçar linhas gerais de problemas que seriam 

abordados durante o Estudo do ICME e foi seguido por uma conferência realizada na 

França, em 1998. Neste sentido, a intenção era estudar os papeis possíveis da história das 

matemáticas nas suas varias esferas, em todos os níveis do sistema educativo: em suas 
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 Institutos Universitários de Formação de Mestres. 
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relações com o ensino e a aprendizagem das matemáticas, assim como, no que diz respeito 

à formação dos educadores e a pesquisa acerca do ensino das matemáticas. 

Com esse intuito, foram propostas questões que serviriam de norte, para o debate 

que ocorreria na França e o posterior estudo do ICME, tratando de temas como: 

Em que o nível de escolaridade influencia o papel da história das matemáticas? 
Em que nível de ensino a história de matemática, como disciplina, se torna 
pertinente? Quais são as funções particulares de um curso (ou de uma parte dele) 
de história das matemáticas voltado para professores? Quais as relações 
existentes entre os historiadores das matemáticas e aqueles cujas preocupações 
principais consistem na utilização da história de matemática no ensino das 
matemáticas? Será que diferentes partes do currículo deveriam compreender a 
história das matemáticas de maneira diferenciada? Será que os contextos de 
aprendizado e ensino nas diferentes partes do mundo, ou até mesmo em 
comunidades culturais locais, carecem de questionamentos distintos quanto a 
história das matemáticas? Que papel a história das matemáticas pode 
desenvolver como resposta para certas necessidades especificas do ensino? Quais 
são as relações entre o papel ou os papéis atribuídos à história e os meios de 
introduzi-la e de utilizá-la no ensino? Quais são as consequências para a 
organização e a prática em sala de aula? Em que a história das matemáticas pode 
ser útil no que diz respeito à pesquisa sobre o ensino das matemáticas? Que 
trabalho foi realizado no passado que, poderia ser inserido no campo deste 
Estudo? (FAUVEL; MAANEM, 2000) 

Neste contexto os autores consideram que a forma como a história das matemáticas 

pode ser utilizada pedagogicamente e a razão para esta utilização, podem variar segundo o 

nível de escolaridade da turma, com necessidades e possibilidades distintas. Sendo 

necessária a reflexão acerca de como a história pode abordar tais diferenças. Porém, 

quando analisam o papel da história das matemáticas, avaliam a necessidade de distinguir 

as questões em que a utilização de história das matemáticas acontece em contextos nos 

quais o objetivo principal é o ensino da Matemática, daquelas onde a história das 

matemáticas é ensinada tal como ela se apresenta, seja para um ensino especifico, seja num 

recorte de aula. 

Os autores acreditam que a história das matemáticas pode desenvolver um papel 

particularmente importante na formação inicial dos futuros educadores ou na formação 

continuada de educadores com experiência docente. Neste sentido um professor 

estritamente matemático poderia negligenciar contribuições. 

Devido ao fato da variedade de contextos profissionais dos quais os educadores, das 

diferentes comunidades, advêm, dizendo respeito diretamente à estrutura social atual da 

comunidade dos professores de Matemática, se faz necessário que os historiadores, os 

formadores e os professores de Matemática cooperem, já que os saberes históricos e a 
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experiência de ensino, no nível apropriado, não coabitam, obrigatoriamente, no mesmo 

individuo. 

Nesse sentido os saberes históricos também podem ser explorados na elaboração 

das escolhas curriculares. Ainda neste contexto eles ressaltam que uma dimensão histórica 

inserida no aprendizado das matemáticas ajuda a colocar em evidência duas percepções 

contrárias de uma maneira dialética. A primeira seria que os desenvolvimentos 

matemáticos acontecem em contextos culturais. 

Por sua vez, a antítese desta ideia consiste em se conscientizar que, todas as 

culturas humanas deram origem a desenvolvimentos matemáticos que são considerados, 

hoje, como a herança de cada uma delas. Sendo assim, este estudo deveria explorar o que 

os apreendentes ganhariam ao tomar consciência que cada uma deles possui em herança 

local, proveniente de seus ancestrais diretos, mas também que, cada cultura no mundo 

contribuiu na composição da totalidade dos saberes e das experiências disponíveis, na 

atualidade, para o aprendizado. 

Os professores, que tiveram que lidar com uma série de necessidades educativas 

específicas, dizem por experiência própria que a história das matemáticas pode ser um 

instrumento adequado tanto para ajudar os alunos, levando em conta as singularidades de 

cada um, quanto no processo de aprendizagem propriamente dito. Todavia isto implica, 

também, em uma enumeração de meios que permitam a introdução ou a incorporação de 

uma dimensão histórica e de considerar a totalidade dos objetivos pedagógicos que cada 

forma de incorporação tende a levar; o que, segundo os autores, deságua em assuntos ricos 

em discussões e em pesquisas originais nas salas de aula de Matemática, considerando o 

nível apropriado para cada uma delas. 

As consequências da integração de história das matemáticas no contexto indicado 

são de uma considerável diversidade, segundo os autores. Em particular, essa integração 

alarga a possibilidade de avaliações, permitindo que sejam desenvolvidas aptidões 

diferentes. Neste sentido, junto com o alargamento das avaliações, foram observadas 

consequências quanto ao aumento de interesse e o desenvolvimento dos alunos. Todavia, 

para a utilização destes recursos integrados à história, como no caso supracitado, a 

avaliação, o professor pode sentir a necessidade de um acompanhamento e de informações 

práticas, no que diz respeito às possibilidades de avaliação e certos aspectos da sua 

implementação em sala de aula. 



33 

 

3.3 ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA ADAPTAÇÃO OU CRIAÇÃO DE 
ATIVIDADES A PARTIR DE TEXTOS DO PASSADO 

Os membros do Grupo M.:A.T.H.41, pertencentes ao IREM de PARIS VII, relatam 

no artigo “Mathématiques: approche par des textes historiques” – Matemáticas: 

Abordagem por textos históricos – que, os professores das disciplinas cientificas têm cada 

vez mais consciência da dimensão cultural da matéria que eles ensinam, face à uma 

apresentação das ciências como “um produto acabado”. Para eles a história das ciências 

participa da história das ideias e da sociedade. Neste sentido, contrariamente ao senso 

comum, a Matemática não se desenvolve linearmente, mas sim, seguindo um movimento 

desconcertante: descoberta técnicas e necessidades de rigor surgem e interagem de maneira 

sutil. Esse tipo de realidade, segundo o faz o Grupo M.:A.T.H., pode ser muito bem 

contextualizada e explicada por meio de textos originais. 

O artigo é divido em duas partes principais, sendo a primeira: “ Ler textos. Por 

quê?”, na qual os autores trabalham com ideias como: a confrontação com o texto original 

muda a representação que professores e alunos fazem da Matemática; as matemáticas 

ganham vida, tornando-se objeto de pesquisa, investigação, controvérsia, erros e 

tautonomia; os conceitos de rigor e de notação evoluem, relativizando nessas exigências e 

levando o professor para um debate frutífero; o erro torna-se uma etapa no processo da 

construção da matemática, e não apenas algo digno de crítica. Onde concluem que: com a 

utilização dos textos originais propostos, os alunos adentram em autenticas atividades 

matemáticas, resolvendo problemas historicamente verdadeiros e fundamentais, descobrem 

exemplos de caminhadas cientificas. Além disso, este processo evidencia a ligação entre a 

matemática e as outras ciências e procedimentos técnicos, favorecendo a utilização de 

atividades pluridisciplinares. 

A segunda parte do artigo, intitulada “Ler textos. Como?”, aborda conceitos como: 

o estudo de textos originais permite uma variedade de tipos de atividades, tais como, a 

introdução de uma nova noção, ou ainda, a retomada de aquisições conceituais anteriores e 

mudança natural no quadro geral para resolver um problema; a leitura de um texto original 

apresenta geralmente uma dupla dificuldade: matemática e linguística. Neste sentido, 

terminam por concluir que não é fácil encontrar textos que atendam prontamente ao que se 

deseja trabalhar (objetivos do programa e acessibilidade ao aluno). Este processo de 

                                                           
41 M.:A.T.H. é um construção feita a partir da frase Mathématiques: Approche par des Textes Historiques 
(Matemáticas: Abordagem por textos históricos) 
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“garimpagem” requer tempo e uma grande quantidade de fontes seguras. Encontrado o 

texto conveniente, se faz necessário ainda, construir uma sequência de conteúdos 

relacionados e elaborar exercícios ou um questionário retomando a problemática do texto 

em termos modernos e explicando, métodos e vocabulários inabituais. 

Para exemplificar o procedimento utilizado pelo grupo, quanto ao uso desse tipo de 

material, os autores finalizam o artigo com dois exemplos de atividades, cada qual com 

uma função e desenvolvimento singular. 

Em síntese o primeiro exemplo é concebido como um trabalho dirigido para sala de 

aula, utilizando um texto antigo, de Antoine Frédéric Ozanam (1813-1853), sob a forma de 

uma exposição pedagógica de uma teoria nova, em sua época. Nele é trabalhada a 

introdução da noção de Logaritmo, numa sequência integrada à lógica de uma aula, com a 

leitura direta no texto original, fragmentado e disposto entre questões relacionadas aos 

recortes de conteúdo. Esta proposta é dirigida aos alunos cursando o ensino fundamental 

francês. Os autores ainda observam acerca desta atividade que, embora o texto de Ozanam 

não ofereça maiores dificuldades quanto ao vocabulário, essa pode ser uma boa 

oportunidade para que se comente a respeito do nível de conhecimento encontrado na 

época do texto, assim como, o quão amadurecido estava o conceito de função. Uma rápida 

exposição cronológica da invenção do logaritmo também seria esclarecedora. 

O segundo exemplo, por sua vez, é uma tarefa desenvolvida para ser realizada em 

casa, utilizando um texto antigo de Diofanto que, resolve um problema pontual, baseado 

em noções previamente adquiridas, sob a forma de uma atividade de aprofundamento e de 

pesquisa investigativa em teoria dos números. Nela é apresentado exercícios previamente 

dispostos em relação à leitura de texto. Ela foi dirigida tanto aos alunos cursando o último 

ano do ensino fundamental, assim como o primeiro ano do ensino médio francês. Neste 

sentido, os autores ainda observam a respeito desta atividade que, no momento da leitura 

do texto de Diofanto, caberia como informação adicional, comentar que os egípcios já se 

preocupavam com a pesquisa de inteiros naturais que satisfizessem a igualdade �� + �� =.� (em simbolismo atual); ou ainda que, Diofanto se contentava em encontrar quatro 

soluções particulares, embora hoje, com os métodos modernos, a álgebra permita encontrar 

todas as soluções. 

Esta proposta se aproxima do trabalho desenvolvido nesta dissertação, pois também 

acreditamos que a confrontação com o texto original muda a representação que docentes e 

discentes fazem da Matemática. Neste processo as matemáticas ganham uma identidade e 
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contexto, tornando-se objeto de pesquisa, investigação, controvérsia, erros e tautonomia, 

deixando de ser uma experiência excessivamente formalista, ou uma sequência de 

informações técnicas e algoritmos vistos de separadamente, sem uma conexão clara com os 

demais conteúdos. Neste contexto, conceitos de rigor matemático e da notação empregada 

a cada período se modificam, relativizando a necessidade do formalismo ortodoxo e 

levando o professor para um debate crítico e frutífero. Por fim o erro torna-se uma etapa no 

processo da construção da matemática, não como algo de que se deva evitar a todo custo, 

mas como algo inevitável, e enriquecedor nas discussões relativas aos conteúdos 

abordados; pois os erros, assim como os acertos, também estão impregnado de 

características do pensamento matemático e dos anseios de uma determinada época 

apontando o porquê da busca por determinadas matemáticas em cada período. 

Neste sentido, o que foi descrito pelo grupo M.:A.T.H. clareia nossos horizontes no 

que diz respeito, não apenas a utilização de material primário, mas também à extensão de 

seu alcance, já que, a utilização de textos primários permitem ao aluno uma experiência 

diferenciada, ao apresentá-lo à autenticas atividades matemáticas, e permitindo-lhe 

resolver problemas historicamente verdadeiros e fundamentais que, surgiram durante o 

desenvolvimento nas caminhadas cientificas. Podemos perceber, ainda, que este processo 

reforça a relação entre a matemática e as outras ciências e procedimentos técnicos, 

permitindo a utilização de atividades pluridisciplinares o que favorece o uso do produto 

educacional desenvolvido neste trabalho. 

Fonte relevante no que diz respeito à metodologia do uso de material original 

antigo, em aula de matemática, a obra “Faire des mathématiques à partir de leur histoire – 

Tome I: Activités diverses” (Elaborar matemáticas a partir de sua história. Tomo I: 

Atividades Diversas) é uma coletânea de atividades elaboradas por professores e publicado 

pelo IREM de Renne, na França.  

Tendo por organizador o professor da Universidade francesa Rennes I, Jean-Pierre 

Escofier, o livro constituído por doze capítulos, dos quais três deles foram elaborados 

como fonte histórica de consulta e contextualização, e não como atividade propriamente 

dita, como nos demais. 

Neste contexto, o conteúdo dos capítulos referentes às atividades foram testados e 

implementados, tendo este processo sido repetido, sucessivamente, durante um período de 

dois anos. As atividades trazidas na obra são as últimas versões de um conjunto de 

atualizações elaboradas após diversas experimentações, todavia os textos não foram 
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construídos para serem utilizados tais como estão dispostos ou adaptados para as 

necessidades particulares de um professor ou classe especifica. 

Nos doze capítulos são tratados temas como: Mesopotâmia e Egito; Numeração dos 

gregos; A construção do pentágono estrelado nos Elementos de Euclides; Leonardo de 

Pisa42 (c. 1170-c. 1250); Nicolas Chuquet (c. 1455-c. 1500); O nascimento da geometria 

analítica: a Geometria de Descartes; Problemas de divisão de campos; A álgebra 

babilônica; A álgebra árabe: Al Khwarizmi (c. 780-c. 850) por volta de 825; Notações 

algébricas; François Viète; Equações do terceiro e do Segundo grau. 

No decorrer da introdução os autores explicam que o objetivo desta obra não diz 

respeito ao uso da história pela história, mas à fornecer ajuda à compreensão e 

amadurecimento das noções ensinadas, dar suporte a sua apreensão pelo meio discente e 

como elemento motivador, ao se substituir a forma como as noções matemáticas são 

apresentadas, por uma perspectiva histórica das mesmas. Além disso, a obra fornece ideias 

de como integrar a história das matemáticas no ensino, por meio de textos históricos. Neste 

sentido, um professor a procura desta forma de integração pode então, por meio desta 

coletânea, extrair modelos de atividades e procedimentos para a abordagem do diversos 

conteúdos matemáticos. 

Todavia os autores, ainda no decorrer da introdução, explicam que, falar dos 

aspectos culturais das atividades desenvolvidas não é uma empreitada das mais fáceis. 

Algumas delas expõem as práticas dos matemáticos dos séculos passados, o modo como se 

expressavam (que poderiam ser comparados às nossas), suas qualidades imaginativas (que 

poderiam ser dadas como exemplo), etc. Já outras, expressam, por sua vez, as matemáticas 

vivas, em constante movimento, com um antes (onde ninguém havia ainda formulado 

alguma ideia acerca do tema) e um depois (onde todos podem percorrer com facilidade por 

um via aberta e consolidada). Para eles, é muitas vezes fascinante constatar o quanto uma 

noção, hoje tida como evidente, levou um certo tempo para se libertar, quer seja de 

algumas hesitações, quer seja de algum tipo de controvérsia ou ensaio desconsiderado. É 

neste contexto que, segundo Escofier (1995), podemos entender as dificuldades e 

bloqueios demonstrados por alguns alunos. 

Escofier (1995) comenta que, o trabalho elaborado pelo grupo se deu sob a forma 

de uma atividade por membro, o que permitiu abordar, em dois anos, uma dezena de 

                                                           
42 Também aparece como Leonardo Pisano Bigollo, Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, Leonardo 
Fibonacci ou Fibonacci. 
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temas. Este resultado foi considerado um sucesso, para professores que, a priori, não 

detinham um grande conhecimento em história da Matemática. Sendo assim, cada uma das 

atividades reflete a personalidade daquele que o desenvolveu. 

Quanto à utilização deste material, Escofier (1995) argumenta que os temas, sob 

forma de atividades, pedem um prévio aprofundamento no texto que será trabalhado. O 

professor deve ter um bom conhecimento do texto e um conhecimento suficientemente 

bom de seu contexto cientifico-cultural. Escofier (1995) reitera que, embora os textos 

estejam suficientemente testados para serem utilizados pelos educadores (por causa da 

grande bateria de testes pelos quais foram submetidos), principalmente no início, é 

imprescindível que antes de utilizá-los sejam feitos alguns questionamentos, tais como: A 

atividade se insere normalmente na progressão geral da aula? O que se espera atingir com 

o uso da atividade? Qual a duração da atividade? Quais pontos devem ser deixados para 

serem trabalhados pela iniciativa dos alunos? Quais pontos devem ser tratados pelo próprio 

professor? 

Sem que estes aspectos sejam considerados, o professor corre o risco de conduzir 

estas atividades de maneira demasiadamente rápida ou empregar mais tempo que o 

necessário, podendo vir se perder durante a atividade, não atingindo nenhum dos objetivos 

almejados. 

3.4    A PROPOSTA DE MODELO 

Após a leitura dos trabalhos que foram apresentados em nossa fundamentação 

teórica, percebemos que a história da Matemática é um instrumento que pode favorecer 

uma melhoria, uma vez que não há uma garantia de sucesso, nem uma via de regra, um 

caminho mais fácil ou rápido, nem tão pouco uma proposta unânime e aplicável a todas as 

realidades (independente de qual seja), na busca de uma intersecção entre a história e as 

matemáticas. 

Nosso modelo é uma adaptação das propostas utilizadas nos IREM em território 

francês, já que se inspirou de maneira clara em vários aspectos apresentados neste capítulo, 

como verificaremos durante a descrição das características do nosso modelo propriamente 

dito. 

Embora o nosso modelo privilegie o período histórico e a contextualizações 

decorrentes, o objeto matemático abordado e o grau de ensino ao qual as matemáticas se 
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aplicam, não foram desconsideradas noções mais subjetivas, tais como: a quantidade de 

tempo consagrada a história em relação a atividade como um todo; a complexidade dos 

termos abordados; o esforço e o tempo necessário para que docentes e discentes realizem 

as atividades propostas. 

Informações pontuais tais como nomes e datas, consistem numa forma de 

intervenção que exige pouco do professor e não consomem muito tempo de aula. Embora 

devam ser concisas e limitadas, elas auxiliam na contextualização dos conteúdos e 

personagens protagonistas dos conteúdos abordados. Neste sentido, algumas destas 

informações, as que forem julgadas mais relevantes podem ser dispostas na sala de aula, 

por exemplo, em local estratégico, para assim continuar em evidência durante a aplicação 

da atividade. 

Podemos ainda, tirar proveito, esporadicamente, de anedotas, tal qual fazia 

Lagrange no passado, sejam elas historicamente atestadas ou não, já que o folclore em 

terno de determinados assuntos e personagens são muitas vezes tão interessantes quanto os 

fatos verídicos. Confrontando estas histórias com a realidade dos fatos ou comprovando-as, 

ou ainda, utilizando-as num momento de descontração, como forma humanização dos 

conteúdos e personagens relacionáveis a eles, tornamos mais acessível este universo 

causador de desconforto para muitos. 

Neste modelo também utilizamos o recurso das micro-biografias que, indo além das 

informações pontuais como nomes e datas, abordam, de maneira resumida, acontecimentos 

relevantes na vida da personagem estudada e de sua relação com aquele conteúdo 

específico, ou aquela ciência como um todo. Neste contexto, apesar de cada atividade 

trazer uma micro-biografia de algum dos matemáticos mencionados por Lagrange (salvo 

quando ele não menciona nenhum), não seria vetado ao professor estimular seus alunos a 

pesquisar acerca daquele matemático estudado, como forma de adquirir uma maneira de 

estudar que traria mais conhecimento aos conteúdos vistos. 

No que diz respeito à utilização de história como instrumento pedagógico, um dos 

focos do nosso estudo, esta forma de utilização de história (ou material de valor histórico) 

supõe um conhecimento mais aprofundado dos textos e das matemáticas (do passado) 

envolvidas. Neste sentido, havendo o devido aprofundamento nas leituras utilizadas como 

fonte histórica e utilizando-as como inspiração em nossas propostas de abordagem dos 

conteúdos, é possível desenvolvê-los consideravelmente, já que eles não seriam 
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apresentados, aos alunos, superficialmente e incompleta, deixando lacunas a mostra e 

perpetuando a aversão pela Matemática. 

Ainda tratando da utilização de história como instrumento pedagógico, podemos 

modificar, o quanto for necessário, a escrita e adaptar as circunstâncias para cada caso em 

particular. Neste sentido, também podemos recorrer aos materiais primários, ou na 

indisponibilidade destes, aos materiais secundários, bem escolhidos e de relevância 

atestada (quando possível), para adequadamente integrá-los a uma proposta pedagógica 

planificada. 

Pela forma como foi desenhado o nosso modelo, observamos aspectos semelhantes 

e preocupações mútuas àqueles encontrados nos modelos citados neste capítulo, tais como: 

a forte presença de história e contextualização histórica no seio da atividade; a fuga de uma 

metodologia de ensino tradicional e dogmática; um enfoque tanto pedagógico quanto 

cultural, sem fecharmos as portas para possíveis interações interdisciplinares; o impacto e a 

dificuldade no universo das práticas docentes dos professores; a qualidade do material 

original apresentado; o impacto desta proposta no universo discente. 
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4 QUANTO AO MODELO DE ATIVIDADE 

Quando Lagrange fez uso de material antigo, como recurso didático em sua prática 

docente, não se limitou em apenas reproduzir o que havia sido feito e dito, ipsi literis, 

pelos seus predecessores, mas, tratou de acrescentar uma abordagem contemporânea aos 

temas tratados. Devido ainda ao dinamismo da Matemática, ele tinha a sua disposição uma 

serie de ferramentas (algorítmos), com as quais explicava, utilizando-as da forma como 

tinha sido originalmente propostas, adaptando-as quando necessário ou ainda, em 

comparação a um outro algoritmo que julgava mais eficaz ou de manipulação mais 

simplificada. 

Partindo do modelo de Lagrange para o uso da diversidade de documentos antigos 

dos quais dispunha, foi elaborado um caderno de atividades, tomando como alicerce uma 

adaptação do texto original, da primeira lição da obra: Leçons Élémentaires sur les 

mathématiques données a l´École Normale en 1795, constituída pelas notas de aula do 

próprio Lagrange, para um curso de formação de professores. 

Uma das diferenças principais entre a proposta de Lagrange e aquelas encontradas 

em nosso trabalho, é que Lagrange fez uso daquele conjunto de materiais antigos, por 

acreditar em uma confiabilidade e por entender que 

devemos ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes, indireta e penosa 
dos inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar seu fim, e 
quanto devemos a estes verdadeiros benfeitores da humanidade. Este 
conhecimento, aliás, não é mera curiosidade: ele pode servir para orientar em 
pesquisas similares, e sempre serve para lançar luz sobre os objetos com os quais 
estamos envolvidos (LAGRANGE, 1867, p. 197). 

No caso das sugestões didáticas contidas em nosso trabalho, a proposta do uso da 

história da Matemática em sala de aula é sustentada por um referencial teórico, baseado 

nos modelos franceses utilizados pelo IREM e tem sua eficácia comprovada por resultados 

obtidos ao longo das décadas. Neste contexto, ao se trazer maior contextualização histórica 

aos temas abordados, agregando a este recurso, a utilização de atividades que possam ser 

relacionadas àquele universo histórico, temos como meta a familiarização do professor em 

formação, com este recurso. Desta maneira, é possível que o professor em formação seja 

sensibilizado, percebendo a contribuição deste importante recurso didático. 

Primeiramente, uma das principais características do modelo atividade proposto 

neste estudo é a forte presença de uma contextualização histórica e social das matemáticas 
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envolvidas nas lições abordadas. Isto se deve ao fato da Matemática ser uma resposta aos 

anseios e necessidades de um grupo social, inserido num determinado período de tempo. 

Neste sentido, se vamos estudar um conteúdo específico, é imprescindível saber 

como ele se desenvolveu e em resposta para qual necessidade, embora esta última 

consideração não seja fácil de ser respondida. O estudo, por parte do professor, deve ser 

encarado com seriedade e rigor, e não como forma de preenchimento de lacuna, em algum 

momento durante uma aula qualquer. Sem um estudo, um pouco mais aprofundado, para 

cada introdução histórica apresentada em cada bloco de atividade, o professor disposto a 

utilizar este modelo pode correr o risco de cair numa abordagem com características de 

fábula ou de historieta, ou ainda, com uma estrutura demasiadamente esquematizada e com 

informações excessivamente reduzidas. É por isso que na adaptação do nosso modelo ao 

caso especifico, tivemos especial cuidado em completar e contextualizar o que foi apenas 

citado en passant, pelo matemático francês. 

Outro aspecto importante nesta contextualização é mostrar para o professor a não-

linearidade do desenvolvimento matemático. A contextualização em nosso modelo é um 

dos pontos basilares e para este trabalho específico se deu em parte, mantendo os recortes 

de textos, das aulas de Lagrange, com o mínimo de alteração no momento de sua tradução 

para o português, isso porque entendemos que muitos traços histórico-culturais seriam 

perdidos se não nos atentássemos para esse detalhe no momento da tradução. 

Não temos como pretensão que ele (o professor), ao ler estas notas históricas torne-

se um especialista no assunto apresentado, mas que ele seja capaz de compreender, ou pelo 

menos, tome consciência de algumas relações que envolvem o momento da criação, as 

personagens principais e o produto criado. Infelizmente, Lagrange não menciona, para 

todos os algoritmos inseridos em suas lições, aquela ou aquelas personagens que estiveram 

intelectualmente envolvidas em sua criação, o que dificulta uma melhor contextualização 

de todos os blocos de conteúdos. Assim sendo, quando não formos capazes de apontar 

estas tais personagens, indicaremos algum matemático (quando citado por Lagrange) que 

fez uso daquele determinado conhecimento em suas pesquisas relacionadas à Matemática, 

ou não faremos uma contextualização referente ao conteúdo. 

Outra característica marcante neste modelo apresentado é a busca por uma 

utilização in natura do material primário, embora esta proposta apresente alguns 

obstáculos que não podem, nem devem ser desconsiderados. Primeiramente podemos 

ponderar acerca das principais dificuldades inerentes a esta abordagem: linguística – o 
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idioma e suas peculiaridades temporais – e Matemática – não apenas o conteúdo, mas sua 

simbologia e demais características. 

Estes mesmos problemas – com intensidade variável – ocorreriam se, no lugar de 

um material primeiro em francês utilizássemos um texto do mesmo período em português. 

Embora não houvesse, aparentemente um entrave quanto ao idioma, o português em uso 

naquele momento teria características singulares que difeririam do português atual, falado 

em Portugal, por exemplo, que por sua vez difeririam do idioma falado no Brasil. Neste 

sentido, embora haja uma busca para manter o texto traduzido mais inalterado possível, 

guardando certas características próprias do período histórico, determinada adequações são 

necessárias que haja clareza e fluência na leitura do material. Quanto ao entrave inerente as 

matemáticas abordadas, principalmente no tocante à simbologia empregada, sempre que 

necessário indicaremos no texto a forma utilizada na atualidade. 

A necessidade de manter algumas características textuais encontradas no material 

primário, ou seja, manter elementos de sua identidade histórico-cultural, vem da proposta 

de utilizar este texto original como fio condutor da aula de Matemática, oferecendo ao 

aluno, uma experiência maior que apenas a aquisição do conteúdo propriamente dito; pois 

se esse fosse o fim procurado, não haveria necessidade de abordar uma fonte primária. 

Estas características próprias encontradas nos textos antigos devem servir como 

provocação para o aluno, tirando-o de sua zona de conforto, fazendo-o refletir a respeito da 

construção texto, dos costumes de sua época, das necessidades de rigor matemático e até se 

questionar sobre quem, durante o tempo de existência da obra, assim como ele, teve acesso 

a ela. 

Neste modelo, as atividades trabalhadas abordam os conteúdos numa sequência 

integrada à lógica de uma aula, com a leitura direta no texto original, fragmentado e 

disposto entre questões relacionadas aos recortes de conteúdo. Neste contexto o Professor 

assume o papel de orientador na abordagem dos blocos de conteúdos e atividades 

relacionadas; e de facilitador no que diz respeito aos obstáculos mais difíceis de serem 

contornados, tais como: problemas na compreensão das matemáticas inseridas nos blocos 

de conteúdo; dificuldades em relacionar os conteúdos com abordagem antiga, à seus 

referencias modernos; etc.. O aluno por sua vez, utilizando as ferramentas disponíveis nos 

recortes de material primário e os conteúdos ministrados pelo professor que deram subsídio 

à abordagem da atividade, resolverá as questões propostas sendo estimulado sempre que 

necessário a ter iniciativa na busca pela construção das respostas. 
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A exposição a todos estes estímulos busca ainda desenvolver ou potencializar, no 

aluno, algumas competências em relação ao conteúdo apresentado, sendo elas: de 

memorização (ser capaz de citar, enunciar, identificar, etc., partes ou totalidade do 

conteúdo observado); de compreensão (ser capaz de explicar, interpretar, resumir, traduzir, 

ilustrar, etc., partes ou totalidade do conteúdo observado); de aplicação (empregar, adaptar, 

completar, resolver, manipular, etc., partes ou totalidade do conteúdo observado); de 

analisar (decompor, extrair, pesquisar, discriminar, comparar, etc., partes ou totalidade do 

conteúdo observado); de deduzir; e de avaliar (julgar, argumentar, criticar, testar, justificar, 

etc., partes ou totalidade do conteúdo observado). Embora não haja garantia de sucesso 

pleno, onde todas estas competências seriam adquiridas, podemos acreditar algumas delas 

poderão ser assimiladas pelo apreendente, beneficiando-o quanto a forma com a qual 

busca, aborda e apreende novos conhecimentos. 

4.1   ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ATIVIDADES 

Para a elaboração do nosso Caderno de Atividades, a obra Leçons Élémentaires sur 

les mathématiques données a l´École Normale en 1795 serviu como fonte histórica original 

ou primária. Os recortes das aulas originais de Lagrange, contidos na primeira lição do 

livro, foram utilizados como fio condutor na narrativa pela qual os conteúdos foram sendo 

abordados. 

Cada uma das cinco atividades é estruturada a partir de algum dos conteúdos 

encontrados nas duas primeiras lições. A explicação dada por Lagrange para cada conteúdo 

foi, traduzida por nós e, utilizada como fio condutor da atividade. Todavia, antes de 

abordá-las fazemos uma breve introdução a respeito da utilização do material, seguido de 

uma contextualização histórica acerca da vida e da obra de Joseph Louis Lagrange, 

finalizado por uma contextualização a respeito da relação entre Lagrange e a Escola 

Normal de Paris. Estas informações servem para cada uma das atividades. 

Os tópicos acerca teoria das frações contínuas, teoria das potências, proporções e 

progressões, as quatro operações, a regra de três, e como ressaltou Dupuy (1895), as 

digressões a respeito da história dos logaritmos, compõe a totalidade dos conteúdos 

abordados nas atividades, que foram por vez subdivididas em: pré-requisitos necessários; 

objetivos pedagógicos; contextualização histórica – contendo uma descrição cenário 

político e social, das características gerais do pensamento matemático da época e de uma 



44 

 

breve biografia de cada personagem abordada por Lagrange no recorte da lição –; 

informações complementares – caso sejam necessárias –; e da própria explicação, para 

cada assunto, apresentada pelo matemático francês. No decorrer desta explicação 

inserimos, sempre que julgamos necessário, sugestões de atividades para as informações 

ministradas por ele e em algumas destas atividades, usamos como recurso didático, uma 

construção literária que, descreveremos a seguir. 

A utilização da alegoria da família Ruzzene, como artifício para a elaboração das 

atividades, veio como uma tentativa de humanização da abordagem do conteúdo estudado. 

A ideia era criar um personagem que, não só tivesse presenciado as lições contidas na obra 

estudada como também, fizesse uso desta mesma fonte – as notas de aula de Lagrange – 

em sua prática docente, ou seja, uma testemunha ocular fictícia e romantizada que também 

atuaria, quando emitisse alguma forma de opinião, como veículo de informações que 

julgássemos pertinentes. 

Neste sentido as circunstâncias criadas em torno do universo da família Ruzzene 

servem de elemento catalisador na contextualização das atividades sugeridas em nosso 

produto educacional. As características de cada personagem também foram idealizadas 

visando o favorecimento de situações nas quais o conteúdo de cada recorte da lição poderia 

ser aplicado. Em vistas disto, foi feito um estudo prévio de certos comportamentos e 

peculiaridades de uma família daquele período histórico, para que nossas personagens se 

enquadrassem num intervalo mínimo de veracidade histórica. 

Para tanto, pesquisamos uma bibliografia complementar para nos ambientarmos no 

contexto da escola (diferenciada pelo gênero), da família e na atuação do professor em sala 

de aula. Deixamos claro que, o intuito desta alegoria não é revelar características 

antropológicas referentes a uma família e sim, o que foi descrito acima; todavia, deve-se 

considerar determinados parâmetros para que a família não vire uma criação grotesca, 

caricata e totalmente desvinculada ao contexto histórico. 

A École des hautes études en sciences sociales (EHESS - Escola de estudos 

superiores em ciências sociais), situada em Paris, realizou uma edição científica da 

correspondência de uma família burguesa francesa do século XIX. As cartas e papeis 

diversos dos Duméril-Mertzdorff-Froissart, conservadas em arquivos de família e 

acompanhadas de uma grande quantidade de outros documentos (tais como: diários de 

viagens, testamentos, certificados, notas biográficas, livros, etc.), foram transcritas 

integralmente e enriquecidas com documentos diversos. As primeiras cartas de André 
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Marie Constant Duméril (uma das personagens centrais deste estudo realizado pela 

EHESS), morador da cidade de Paris, em 1795, e aluno da recém criada, École de Santé 

(Escola de Saúde), relatavam a vida cotidiana da capital francesa sob o regime instaurado 

com a Revolução de 1789 e os avanços de seus estudos. Este material foi de grande 

importância para traçar um panorama da Paris dos tempos em que Lagrange ministrou suas 

lições elementares para a École Normale. Algumas das situações descritas por André 

Duméril serviram para a caracterização dos personagens da alegoria. 

A família é liderada pelo patriarca, o professor de Matemática Pierre Ruzzene, ex-

aluno de Joseph-Louis Lagrange, na turma de 1795 da École Normale de Paris, e pela 

matriarca, Marie-José Ruzzene que, por não ter conhecimento dos algoritmos ensinados 

pelo seu marido, recorre aos filhos, para sair de algumas situações problema descritas nas 

atividades. A filha de casal, Céline Ruzzene que, pelo contexto histórico e social da época 

não poderia frequentar as aulas de matemática ministradas por Pierre, se vendo cativada 

pelos relatos a respeito da genialidade do antigo mestre de seu pai, o convence a lhe 

fornecer uma formação Matemática na sala de estudos da casa dos Ruzzene. Thomas o 

filho caçula do casal, é aluno de classe de Matemática da qual seu pai é responsável. Por 

ter um espírito participativo e questionador, Thomas protagoniza algumas das situações 

ocorridas em sala de aula. 

4.2   ORIENTAÇÕES PARA UMA POSSÍVEL EXPLORAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
PELOS PROFESSORES EM SALA DE AULA 

Primeiramente, é necessário considerarmos o professor como aquele que tem por 

papel levar o aluno a construir sua própria relação com o saber apresentado, mas para isso 

é imprescindível que o professor esteja consciente da sua própria relação com este mesmo 

saber. Neste sentido, se a construção da relação com o saber, do aluno, esta em função da 

relação que seu professor tem com o mesmo saber, este último tem um papel essencial no 

ato de aprender. É a plena consciência desta relação com o saber, que permite ao professor 

de apontar as dificuldades da disciplina e de refletir a respeito daquelas apresentadas pelos 

alunos. É esta relação com o saber, que permite ao professor articular este saber com o 

ensino deste saber e as dificuldades encontradas pelos alunos em sala de aula (cf. 

BKOUCHE, 2000). 
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Por essa razão, a exploração deste material, e dos demais capítulos do livro, pelos 

professores interessados em implementar esta proposta em sala de aula, é direcionada no 

intuito de que seja construída uma relação com o saber, por parte do professor, para que se 

tire um maior proveito desta experiência. 

Devido à flexibilidade proporcionada pelo módulo de atividades, se faz necessário, 

ainda, que o professor estabeleça uma hierarquização dos conhecimentos abordados, tanto, 

no que diz respeito às condições nas quais eles foram elaborados, quanto, em relação ao 

nível dos alunos para os quais este conhecimento poderá ser apresentado. 

Neste contexto, o papel de uma perspectiva histórica no ensino, pode levar o aluno 

a uma reflexão que permite estabelecer uma hierarquização dos conhecimentos, com 

características similares às apresentadas acima. Neste caso, podemos entender esta 

hierarquização como um mecanismo, mais profundo, não apenas atrelado à aprendizagem, 

mas também, com a essência do saber e suas diversas interações com os demais domínios 

do conhecimento (cf. BKOUCHE, 2000). 

Abordaremos, agora, duas formas de leitura de um texto matemática antigo: a 

leitura histórica propriamente dita e a leitura matemática. A primeira requer que o texto 

antigo seja observado tanto em seu contexto histórico, quanto científico, e que seja 

explicitado, na medida do possível, a relação que existe entre estes dois contextos, ou seja, 

a maneira como o contexto cientifico se define na história, e a forma como o contexto 

científico modela a história. Por outro lado, a leitura matemática, considera apenas o 

contexto matemático; ela leva o leitor a se comprometer com sua atividade matemática 

propriamente dita, independentemente de qualquer recorrência às condições nas quais o 

texto foi escrito. De certa maneira, esta segunda forma de leitura, se considerada do modo 

como foi definida, pode ser anacrônica, já que seu objetivo é muito mais de abordar uma 

questão matemática à luz do conhecimento atual, do que compreender o significado do 

texto, em sua época (cf. BKOUCHE, 2000). 

Se abordarmos os recortes apresentados no módulo de atividades, ou recortes 

futuros oriundos dos demais capítulos, a partir de uma leitura meramente matemática, 

embora, a obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'École Normale en 

1795, seja permeada de história, mesmo assim, não estaremos tratando o material em uma 

perspectiva histórica. Todavia, o papel da abordagem sob uma perspectiva histórica, tem 

menos relação com a repetição da história, e mais com a necessidade de pôr em evidência, 

certos aspectos e problemas, apoiando-se na forma como a história os encontrou. 
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Antes de se aventurar na construção de uma atividade sob uma perspectiva 

histórica, é necessário ter bem claro a clientela e os objetivos que se deseja atingir, para 

que se estabeleça uma sequência integrada à lógica de uma aula Tendo isto em evidencia é 

possível pensar na leitura do texto, em busca dos recortes adequados ao caso específico. 

A provável impossibilidade de encontrar um recorte inteiramente adequado ao que 

se deseja fazer, força, inevitavelmente, o professor a adaptar ou complementar aquele 

recorte àquela situação específica. Neste processo, a relação que o professor tem com o 

conteúdo é de suma importância para a escolha apropriada do recorte, sua complementação 

e contextualização; por isso é necessário que o professor aprofunde o texto que será 

trabalhado e tenha conhecimento suficiente acerca de seu contexto cientifico e cultural. 

No que diz respeito à aquisição de material complementar, a “garimpagem” em 

busca do melhor texto, requer que se aplique tempo em uma grande quantidade de fontes 

seguras. Neste contexto, quando for possível fazer uma leitura direta no recorte de texto 

original, o professor deve se atentar ao fato que certos textos antigos requerem uma previa 

tradução ou modernização do termo. Dificuldades acerca do vocabulário, sejam elas 

linguísticas (o idioma e suas peculiaridades temporais inerentes a ele) ou matemáticas 

(conteúdo, simbologia e demais características), podem representar uma oportunidade para 

que se trabalhe aspectos relativos ao nível de conhecimento ou amadurecimento de 

conceitos em uma determinada época. 

A contextualização pode ser feita não apenas com textos complementares, ou com 

apresentações de fatos relevantes, mas ainda, por meio de atividades que possuam o 

mesmo direcionamento que se deseje aplicar, por isso a necessidade de se manter 

determinadas características peculiares e ricas em informações sócio-histórico-culturais. 

No caso dos exemplos de questões, encontrados no módulo de atividades, verifica-

se a presença de questões permeadas de contextualização histórica, assim como questões 

de fixação, sejam elas criadas por nós ou oriundas de fontes relacionáveis com nossos 

recortes. Um trabalho similar pode ser realizado, dependendo das necessidades do 

professor. Neste processo devemos deixar transparecer a identidade e contexto do nosso 

objeto de estudo, permitindo que se trabalhem aspectos investigativos, controvérsia, erros e 

tautonomia. 

Devemos ter como uma de nossas metas, durante a exploração destes capítulos, a 

busca pelo distanciamento do ensino dogmático, excessivamente formalista, com uma 

sequência de informações técnicas e algoritmos apresentados separadamente, sem 
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nenhuma conexão clara entre os conteúdos. Conceitos de rigor matemático e da notação 

empregada a cada período se modificam no decorrer da história, e com isso a necessidade 

de relativizar o formalismo ortodoxo, possibilitando direcionar o professor a um debate 

crítico e frutífero. 

Neste sentido, as atividades objetivam, entre outras coisas: (i) promover o acesso do 

aluno a textos de um matemático do final do século XVIII; (ii) confrontar o aluno a uma 

forma de abordagem de conteúdos que difere daquela apresentada durante a sua formação 

em Matemática; (iii) sensibilizar o aluno quanto à importância da integração da história na 

Matemática com vistas a dar, para estes conteúdos abordados, um contexto, uma 

identidade e razões para sua criação e existência. E ao termino desta atividade, a partir da 

transcrição dos recortes de lições apresentados por Lagrange, da contextualização 

apresentada pelo professor e das sugestões de questões contidas no final de cada bloco de 

conteúdo, o aluno deve ser capaz de: (i) interpretar e manipular os algoritmos 

apresentados; (ii) de comparar e relacionar cada um deles com algoritmos atuais; (iii) 

reconhecer e explicar, com suas próprias palavras, algumas das suas singularidades 

encontradas nestes algoritmos. 

4.3   O CADERNO DE ATIVIDADES 

Antes de abordar a atividade é necessário que seja feita uma revisão superficial a 

respeito de alguns conceitos, tidos como pré-requisitos, para que não haja maiores 

obstáculos durante a mesma. Isso se deve ao fato de que, em alguns momentos será 

necessário comparar/confrontar os conhecimentos já adquiridos (por meio de uma 

abordagem moderna e atual), com aqueles que serão apresentados (por meio de uma 

abordagem original e antiga, com a qual não estamos familiarizados). 

Cabe ao professor, ainda, contextualizar tanto as personagens, quanto os momentos 

histórico-sociais, onde se desenvolveram os diversos elementos que compõem cada 

questão. 

A atividade poderá ser realizada parcialmente, em sua totalidade, ou adaptada para 

uma necessidade especifica, dependendo de diversos fatores, tais como: o tempo e a 

intenção do educador. Todavia é imprescindível que o professor esteja plenamente 

preparado para esta dinâmica investigativa, ao custo de uma total rejeição deste 

procedimento e de futuras tentativas. 
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4.3.1 Contextualização histórica acerca da vida e da obra de Joseph Louis Lagrange 

Joseph-Louis Lagrange43, matemático franco-italiano, nasceu em Turin, no dia 25 

de janeiro de 1736, recebendo o nome italiano de Giuseppe Lodovico Lagrangia. Seu pai, 

Giuseppe Francesco Lodovico Lagrangia, um tesoureiro de guerra, tinha esposado Teresa 

Grosso, a filha de um medico rico da cidade de Cambiano, mas havia se arruinado em 

empresas ligadas a indústria. O fato de sua mãe ser parisiense de origem e que seu bisavô 

materno era um Capitão da Cavalaria francesa a serviço do Duque de Sabóia, fez com que 

a França, posteriormente, o considerasse um de seus filhos ilustres (HOEFER, 1874). 

Figura 05. Joseph-Louis Lagrange 

 

Fonte: SABIX (2013) 

O gosto pelas letras fez com que ele dessa preferência, primeiro, a autores como 

Virgilio e Cícero, e só depois à Euclides e Archimedes. Mas a paixão pelas ciências exatas 

falou mais alto. Em 1754, publica sob a forma de uma carta em latim enviada à Euler, que 

na época residia à Berlim, seus primeiros trabalhos sob a alcunha de Luigi De la Grange 

Tournier. Encorajado por Euler, continua suas pesquisas e em 1765, antes de completar 

seus 18 anos foi convidado para ensinar matemática na Escola Real de Artilharia de Turim, 

                                                           
43 Também aparece como Giuseppe Lodovico Lagrangia ou de La Grange. 
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onde boa parte de seus alunos tinha praticamente a mesma idade que ele. Nesta ocasião, 

em 1757, foi estabelecida entre eles uma comunidade intelectual, que veio a se tornar o 

embrião de uma sociedade cientifica. Lagrange supervisionou os trabalhos, que foram 

publicados entre 1759 e 1793, em cinco volumes, sob o título de Miscellanea Taurinensia. 

Esta sociedade, de caráter privado, se tornaria em 1784 e Academia Real de Ciências de 

Turim (HOEFER, 1874). 

Lagrange é agraciado com o prêmio da Academia de Ciências de Paris, em 1764, 

por seu trabalho a Libration de la Lune e mais uma vez, em 1766, por Satellites de Jupiter. 

Sua estadia em Turim em nada lhe agradava e ele estava impaciente para ver os 

intelectuais e estudiosos de Paris, com os quais ele se correspondia. Aproveitando assim a 

oportunidade de acompanhar um de seus amigos, M. de Caraccioli, que acabara de ser 

nomeado para a Embaixada de Londres e que deveria passar por Paris para se dirigir ao seu 

posto.  Jean Batiste le Rond D’Alembert (1717-1783), Alexis Claude Clairaut (1713-1765), 

o Marquês de Condorcet44 (1743-1794), Alexis Fontaine des Bertins (1705-1771) e o 

abade Jean-Antoine Nollet (1700 - 1770) lhe fizeram uma acolhedora e perfeita recepção, 

todavia ele ficou gravemente doente após um jantar oferecido por Nollet que, em sua 

homenagem, só havia servido iguarias preparadas à moda italiana. Foi por essa razão que 

ele não pôde seguir viagem, com seu amigo, para Londres (HOEFER, 1874). 

Após o seu restabelecimento, só passava pela sua cabeça, regressar à sua cidade 

natal, quando soube que Leonhard Euler (1707-1783) estava para deixar Berlim, para se 

fixar novamente em São Petersburgo. Como d’Alembert havia recusado a vaga de 

presidente da Academia de Berlim, Lagrange, já tendo sido indicado ao Rei da Prússia45, 

pelo próprio Euler, obteve a vaga de diretor, nesta Academia, para as ciências físico-

matemáticas (HOEFER, 1874). 

Lagrange se casou com sua prima, Vittoria Conti (c. 17??-1783), no ano de 1765, 

com quem não teria filhos, e segundo uma carta de endereçada a seu amigo d'Alembert, ele 

não tinha a intenção de ser pai. Seu casamento durou até a morte de sua esposa, em 1783. 

Lagrange tomou posse de seu posto, na Academia de Berlim, no dia 6 de novembro 

de 1766. Ele preencheu daqui por diante, as Memórias da Academia de Berlim, com seus 

trabalhos científicos e ainda utilizou alguns de seus trabalhos oriundos da Academia de 

Turim. Durante a sua estadia em Berlim, que durou nada mesmo que 21 anos, Lagrange 
                                                           
44

 Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat. 
45

 Frederico II era amante da poesia e da música, protetor das ciências, a contra gosto, unicamente por 
acreditar que, como rei, era a sua obrigação fazê-lo. (HOEFER, 1874) 
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aprendeu alemão e preparou sua grande obra intitulada Mécanique analytique, para a qual, 

de inicio, não encontrou nenhum editor (HOEFER, 1874). 

Foi no mesmo período que se casou como uma prima vinda de Turim que, devido a 

um longo período de enfermidade, veio a falecer dois anos após seu casamento. Em 1778, 

Lagrange contraiu pneumonia, escapando com vida por muito pouco. Juntando ao fato da 

morte de Frederico II e das mudanças ocorridas na Prússia, naquela época, Lagrange 

desejou voltar à Paris, onde um grande número de amigos o aguardava. O sucessor de 

Frederico II não se opôs a sua vontade, todavia o fez prometer que continuaria a fornecer 

Memórias para a Academia de Berlim. Promessa cumprida escrupulosamente por 

Lagrange, como testemunham os volumes publicados em 1792, 1793 e 1803, por esta 

sociedade cientifica. Lagrange só ocupou uma cadeira na Academia de Ciências de Paris 

no ano de 1787. Seu titulo que até então era de associé étranger (associado estrangeiro) – 

que ele deteve por 15 anos – foi mudado para pensionnaire vétéran (pensionário veterano). 

Ele recebeu, assim como d’Alembert, um alojamento no próprio Louvre. 

Segundo um colega da Academia de Ciências de Paris, Lagrange era: 

Sempre afável e bom quando questionado, não se apressava muito para falar, 
parecendo distraído e melancólico; constantemente, durante uma reunião que 
devia ser à seu gosto, por entre os homens mais distintos de todo o pais que, se 
reuniam todas as semana à casa de Lavoisier, eu o vi sonhador, em pé contra 
uma janela, onde nada portanto chamava a sua atenção; ele ficou alheio a tudo o 
que se dizia em volta dele; ele admitia que seu entusiasmos havia perdido o seu 
brilho, que ele tinha mais o gosto pelas pesquisa matemáticas. Se ele sabia que 
um geômetra se ocupara de qualquer trabalho, ele dizia: “melhor assim, eu o 
tinha começado, serei dispensado de terminá-lo”. Mais esse mente privilegiada 
só podia mudar o foco de suas meditações. A metafísica, a história do espírito 
humano, aquela das diferentes religiões, a teoria geral dos idiomas, a medicina, a 
botânica, eram repartidas entre suas horas de lazer. Quando a conversa dizia 
respeito à assuntos que lhe pareceriam possivelmente pouco familiares, éramos 
surpreendidos por um toque inesperado, um pensamento refinado, uma visão 
profunda, que revelava profundas reflexões. É nesse repouso filosófico que ele 
viveu até a Revolução, sem nada acrescentar às suas descobertas matemáticas, 
sem nem mesmo abrir uma única vez sua Mécanique analytique, publicada há 
dois anos (HOEFER, 1874, p. 561, Tradução nossa). 

Dentre as grandes inovações que eclodiram com a revolução de 1789, 

mundialmente conhecida como “Revolução Francesa”, chama a atenção, sobretudo, o 

estabelecimento de um sistema métrico, fundamentado sobre a natureza, e perfeitamente de 

acordo com nossa escala de numeração. Lagrange era um dos mais ardentes promotores do 

sistema decimal, e ele o desejava em toda a sua pureza. Ele foi um dos comissários que a 

Academia encarregou para este trabalho. Com a supressão das Academias, foram riscados 

desta lista os nomes de Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), Jean-Charles de Borda 
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(1733-1799), Pierre-Simon de Laplace, Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), 

Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) e Jean-Baptiste-Joseph Delambre (1749-1822); 

Lagrange foi mantido e nomeado presidente desta Comissão. Era de conhecimento geral 

sua completa devoção às Ciências e sua total falta de interesse quantos aos assuntos de 

ordem civil ou administrativos. Foi nomeado em seguida administrador da Monnaie (órgão 

responsável pela moeda) e membro do Bureau de Consultations (Birô de Consulta), 

responsável por examinar e recompensar as invenções úteis. 

Durante o turbilhão de eventos oriundos do processo revolucionário, alguns de seus 

amigos queriam que ele voltasse à Berlim, mas para ele estava fora de questão deixar sua 

pátria adotiva. Por volta do mesmo período (1792), ele se casou pela segunda vez, com 

Renée Françoise Adélaïde Lemonnier (1767-1833), a filha do célebre astrônomo Pierre 

Charles Lemonnier (1715-1799), membro da Academia Real de Ciências e professor do 

Collège de France. Imerso em projetos de melhoramento da espécie humana, idealizados 

por mentes exaltadas, Lagrange dizia aos seus amigos mais próximos: “Vocês querem ver 

o espírito humano em sua verdadeira grandeza? Entrem no gabinete de um Newton, 

decompondo a luz ou desvendando a sistemática do mundo”. 

A existência efêmera das Escolas Normais lhe deu apenas o tempo de expor suas 

ideias acerca da Aritmética e Álgebra aplicada à geometria. Com a criação da Escola 

Politécnica, Lagrange retomou o trabalho com um novo ardor. Nomeado professor, ele 

ensinou a verdadeira metafísica do cálculo integral, do qual ele tinha depositado o germe 

numa Memória publicada em 1772. Na sequência dessa experiência docente, ele publicou 

os seguintes trabalhos: Théorie des fonctions analytiques; Leçons sur le calcul des 

fonctions; Traité de la résolution des équations numériques. 

Sob o Império, Lagrange, que era chamado por Napoleão Bonaparte (1796-1861): 

“a alta pirâmide das ciências matemáticas”, foi coberto de distinções e honras. Ele foi 

nomeado Conde, entrou para o Senado, se tornou Grande Officier de la Légion d’Honneur 

e Grand Cordon de l’Ordre de La Réunion. Ele trabalhava com afinco na segunda edição 

de sua Mécanique analytique, obra da qual ele pretendia desenvolver os conteúdos mais 

usuais, quando, ao cair um dia sobre a quina de um móvel, ele levou um impacto tão 

violento na cabeça, que chegou, por um instante, a perder os sentidos. Este acidente era um 

aviso para que ele poupasse suas forças, mas ele não o levou em consideração e continuou 

trabalhando no mesmo ritmo (HOEFER, 1874). 
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Lagrange tinha 77 anos completos, quando faleceu no dia 10 de abril de 1813. 

Nunca chegou a ter filhos, mas sua obra o tornou eterno. 

4.3.2 Lagrange e a Escola Normal de Paris 

No ano de 1794, Joseph Louis Lagrange ajudou Gaspard Monge (1746-1818) a 

estabelecer a École Polytechnique46, onde foi seu primeiro professor de análise. No ano 

seguinte iniciou sua prática docente, ao lado de Pierre-Simon de Laplace47 (1749-1827), na 

École Normale (Escola Normal), que foi fundada com o objetivo de formar professores que 

lecionariam em diversas localidades. A obra Leçons élémentaires sur les mathématiques 

données a l'école normale en 1795 é composta por uma compilação das aulas de Lagrange, 

lecionadas na histórica École Normale, naquele período (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

Quando Lagrange inicia suas atividades docentes na École Normale, no ano de 

1795, ou ano III segundo o calendário revolucionário, ele era um matemático detentor de 

uma obra vasta e impressionante, abrangendo quase todos os domínios da Matemática da 

época; obra esta que de tão profunda e respeitada o faz gozar de um considerável prestigio. 

Mas no auge de seus 59 anos, Lagrange não lecionava a mais de 30 anos, tendo se 

dedicado, única e exclusivamente à pesquisa e a formulação de novas teorias. Neste 

contexto, cabe a nós uma reflexão: seriam suas lições à École Normale, lições 

elementares? 

Em seu debate introdutório, antes do início das cinco lições propriamente ditas, 

Lagrange em companhia de Laplace, palestrou a respeito dos sistemas de numeração e as 

operações, passagem suprimida da obra Leçons élémentaires sur les mathématiques 

données a l'école normale en 1795 no momento de sua compilação, logo não fazendo parte 

                                                           
46 Em 1794, a École centrale des travaux publics (Escola Central de obras públicas) entra em vigor graças a 
La Convention, por iniciativa de Monge, Lamblardie, Carnot e Prieur. Situada no Palais-Boubon, recebendo 
apenas externos, a escola deveria suprir, inicialmente, a demanda do corpo de engenheiros civis e militares. É 
em 1795, que ela é rebatizada como École polytechnique (Escola Politécnica) e toma seu caráter atual 
(REBIÈRE, 1889). 
47 Os contrastes entre Lagrange e Laplace eram muitos e acentuados. Começando pelos estilos, bastante 
diversos, como resumiu W. W. Rouse Ball: “Langrage é perfeito tanto na forma como no conteúdo; explica 
seus procedimentos cuidadosamente e, embora seus argumentos sejam gerais, são fáceis de acompanhar. 
Laplace, por outro lado, não explica nada, não liga para o estilo; se satisfeito com a correção dos resultados, 
não se importa em deixá-los sem demonstração ou com alguma deficiência”. Também quanto aos pontos de 
vista sobre a matemática diferiam muito. Para Laplace a matemática não passava de uma caixa de 
ferramentas a serem usadas na explicação da natureza. Para Lagrange a matemática era uma arte sublime e 
justificava-se por si mesma. Outro traço interessante na personalidade de Laplace era a sua generosidade para 
com os principiantes em pesquisa matemática. Ele os chamava de enteados e por várias vezes absteve-se de 
publicar uma descoberta para permitir que um principiante o fizesse primeiro. (EVES, 2004) 
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de nosso objeto de estudo. Todavia abordaremos este acontecimento como forma de 

ilustrar a prática docente do matemático francês. Segundo relatos da época, Lagrange 

utilizava predominantemente uma linguagem oral, refletindo em voz alta, diante de seus 

alunos, como em uma conversa introspectiva (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; 

DUPUY, 1895). 

Figura 06. Fachada da École Polytechnique 

 

Fonte: SAVOIR (2012) 

As aulas ministradas por Lagrange se apresentam como um complemento das aulas 

de Laplace. O objeto essencial é o mesmo que aquele das primeiras lições do seu colega. 

No entanto, as lições de Lagrange, pouco estruturadas quando comparadas às de Laplace, 

são incrustadas de desenvolvimentos históricos, de reflexões criticas e epistemológicas a 

respeito de métodos, sobretudo algébricos, e acerca das diferentes disciplinas que 

constituem a Matemática (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Nelas, as dificuldades são tratadas superficialmente e os resultados que, custaram 

um grande esforço para os matemáticos de século XVIII, entre eles, aqueles relativos à 

teoria dos números são expostos de maneira detalhada. Estes resultados que implicitamente 
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faziam referência ao conjunto das pesquisas de Lagrange, entre 1767 e 1777, não foram 

compreendidos pela grande maioria dos presentes (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; 

DUPUY, 1895). 

Todavia, um dos traços da personalidade de Lagrange era sua constante busca pela 

perfeição em tudo que fazia, sente sentido enquanto ministrava sua primeira lição, decidiu 

aprofundar um pouco mais uma das teorias que estavam sendo estudas, por considerar que 

dali poderia surgir outras soluções para questões importantes, e argumentou: “é por isto, 

como não é encontrado nos livros elementares, me senti na obrigação de explicar os 

princípios com um pouco mais de detalhe” (LAGRANGE, 1867, p. 189, Tradução nossa). 

Provavelmente este seria um dos elementos motivadores para que as lições ficassem cada 

vez menos elementares. 

Figura 07. Fachada do Muséum - Museu Nacional de História Natural 

 

Fonte: L'INTERNAUTE (2013b) 

A Escola Normal foi criada em Paris pela Convention (Convenção), forma como 

era chamada a Assembléia Constituinte que governou a França (de 21 set. de 1792 a 26 de 

out. de 1795), durante a Revolução francesa. Seus 500 alunos externos receberam aulas, 

primeiramente, no Muséum, o Museu Nacional de História Natural que foi formalmente 



56 

 

fundado em 10 de Junho de 1793, durante a Revolução Francesa, e que era ao mesmo 

tempo instituição cientifica e de serviço público, voltada à pesquisa e a difusão dos 

conhecimentos. As Lições dos Mestres mais ilustres, ministradas no Muséum, foram 

compiladas, e ainda são consultadas na atualidade. A maior parte destes alunos se lançou à 

docência nas Escolas Centrais, dos departamentos franceses, logo após se formarem 

(OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

Figura 08. Fachada do Collège de France 

 

Fonte: L'INTERNAUTE (2013a) 

Em 1808 Napoleão reorganizou a escola que veio a se tornar um internato nas 

instalações do Lycée Louis-le-Grand48, uma instituição de ensino público, fundada em 

1563, e localizada no coração do Quartier latin – Tradicional bairro educacional de Paris, 

rico em história, arquitetura, cultura, agrupa as mais antigas e prestigiadas escolas 

francesas: La Sorbonne e o Collège de France49. Durante este período, seus alunos 

seguiram as aulas do Collège de France, da École polytechnique e do Muséum. Devemos, 

                                                           
48 Inclui o Liceu propriamente dito, com seus 800 alunos e classes preparatórias, com 900 alunos. (LYCÉE, 
2011). 
49 Em 1530, o Rei François 1º decidiu fundar o Collège Royal (Colegio Real), onde seriam ensinadas as 
matérias cuja Universidade, ainda muito ligada a religiosidade, desdenhava. Sendo apenas sob o reinado de 
Henrique IV que a instituição se instalou nas suas atuais dependências (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 
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ainda, ressaltar a singularidade do Collège de France, uma instituição francesa, sem 

equivalente no estrangeiro, ele ocupa uma posição de exceção em relação à pesquisa 

fundamental e ao ensino superior francês. Não está em concorrência com nenhuma outra 

instituição, pois não é nem uma universidade, nem uma faculdade. Não transmite aos seus 

alunos um conhecimento adquirido a partir de programas definidos. Também não é 

preparatório a nenhum diploma (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

A Escola Normal foi transferida para a Rua de Ulm, em 1847, e o ensino de seus 

Mestres de conferência se tornou, praticamente, independente das aulas exteriores. Foi na 

Escola Normal que o matemático Lagrange desenvolveu atividades docentes em 

matemática na formação de professores, cujo exercício culminou com a elaboração e 

publicação de seu Leçons élémentaires sur les mathématiques. A abordagem didática dada 

aos tópicos matemáticos tratados no livro constituem uma prova concreta de que naquela 

época seu autor (Lagrange) fazia uso da história como um recurso para a estruturação 

didática de suas aulas de matemática (OLIVEIRA; MENDES, 2012). 

Todavia se analisarmos de maneira mais critica veremos que O projeto da École 

Normale, de um otimismo utópico, era baseado na certeza de que um ensino proveniente 

dos mais eruditos e proeminentes matemáticos era, de alguma forma, mais acessível e, por 

assim dizer, mais facilmente transmissível. A genialidade, para eles, era um fator que 

poderia ser reproduzido e replicado, sistematicamente, para toda uma nação. Neste 

contexto, o primeiro objetivo da École Normale de Paris era a possibilidade de uma 

instrução rápida utilizando, como corpo docente, os mais célebres matemáticos da época 

que, tanto formariam um quadro de futuros docentes e formadores de docentes, como 

dariam lições sobre “a arte de ensinar”. Este professor, em formação, seria levado, ao seu 

turno, a reproduzir uma experiência similar em sua região de origem, garantindo de 

maneira semelhante, a difusão rápida e “revolucionária” de um mínimo de conhecimento 

necessário a formação do novo corpo docente nacional francês, e com isso, o perfeito 

funcionamento da nova sociedade democrática (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; 

DUPUY, 1895). 

Outro aspecto que não deve ser desconsiderado é o aluno propriamente dito, o 

futuro formador de docentes. Neste contexto surgiu a seguinte dificuldade: como ensinar a 

arte do ensino da Matemática para indivíduos que em sua maioria não detinham grandes 

conhecimentos em Matemática. Neste sentido, a escolha por matemáticos ilustres pode ter 

tido mais um aspecto promocional, do que um fator garantidor de eficácia, já que, não 
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apenas estes matemáticos não estavam preocupados no que diz respeito à pedagogia, como 

também não tinham o menor interesse pelo tema. Lagrange, na qualidade de pesquisador e 

“descobridor” de novas teorias matemáticas era um excelente exemplo deste tal 

desinteresse (BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Passamos assim, de uma escola, inicialmente, com vocação pedagógica, orientada, 

pelo menos em parte, em direção a instrução primária, à uma escola de alto teor científico, 

“uma metrópole do saber humano”, com vocação enciclopédica, orientada para o ensino 

superior. Neste contexto, o programa exposto por Lagrange e Laplace, conforme esta 

mudança do objetivo inicial da École Normale apresentava as mais importantes 

descobertas feitas nas ciências. Embora o programa fosse vasto e ambicioso, sua primeira 

prioridade nunca foi a pedagogia (BELHOSTE, 1989; BERGATO, 1990; DUPUY, 1895). 

Devemos observar que estes aspectos mencionados anteriormente não invalidam o 

material produzido por Lagrange naquele período, nem no que diz respeito à qualidade do 

conteúdo das lições, tão pouco em relação a sua aplicabilidade para o que estamos 

propondo. A mudança de posicionamento, de um material com características e foco 

voltados para uma matemática mais elementar e fundamental, para uma matemática com 

características mais acadêmicas, não se apresenta como um obstáculo para a nossa 

proposta, já que o produto educacional produzido durante este estudo é voltado para a 

formação de professores de Matemática, e não para pessoas com pouca ou quase nenhuma 

formação matemática. 

4.3.3 Atividade 1: Lagrange e a Teoria das Frações 

Para Lagrange, devido ao fato da teoria das frações contínuas, apresentada por ele 

nesta lição, ser pouco conhecida, porém, de uma grande utilidade para a resolução de 

questões numéricas importantes naquela época, houve a necessidade de um maior 

aprofundamento nos conceitos e propriedades destas frações (LAGRANGE, 1867). Por 

esse motivo, Lagrange apresenta diversos algoritmos que serão trabalhos por meio de 

questões e situações problema. 

Escolhemos trabalhar com a teoria das frações contínuas, conteúdo ensinado 

durante o ensino fundamental, embora este assunto esteja sendo omitido ou algumas vezes 

apresentando, na graduação, como uma mera curiosidade histórica, por exemplo. Todavia a 

constante deficiência e rejeição, por parte do corpo discente, no que diz respeito à teoria 
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das frações como um todo, nos leva a crer que a manipulação destes conceitos e algoritmos 

não represente um esforço desnecessário, sem um significativo acréscimo ao aprendizado 

do aluno, pelo contrário, uma maior familiarização dos conceitos relativos às frações 

poderia torná-las mais amigáveis. Não podemos esquecer que, a teoria das frações 

contínuas tem aplicações em física, engenharia e ainda é utilizado quando estudamos 

sistemas dinâmicos. 

É importante ressaltar que os dizeres contidos nas caixas de textos distribuídas, no 

decorrer da atividade, oferecem ao leitor uma tradução das exatas palavras e opiniões de 

Joseph Louis Lagrange proferidas durante cada lição. Neste sentido, buscamos manter o 

texto o mais original possível, adaptando-o apenas quando a tradução mais exata 

dificultaria a compreensão do mesmo. 

Para que os alunos tenham condições de aproveitar plenamente o que a atividade 

pode oferecer, seria necessário que tivessem noções a respeito de conceitos e propriedades 

modernos, de conteúdos como: teoria dos conjuntos e teoria das frações. As questões 

históricas, por sua vez, serão contextualizadas durante a apresentação do próprio professor, 

e quando necessário, durante o decorrer da atividade propriamente dita. 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Embora Lagrange tenha citado Euclides, além de Huyghens, durante este recorte de 

sua lição, nos deteremos a contextualização acerca deste último matemático, considerando 

que ele fez uso de parte das teorias utilizadas nesta atividade, como ferramenta matemática 

em suas pesquisas. 

Como forma de esclarecimento acerca das razões que permitiram que a Matemática 

alcançasse um avanço considerável no decorrer do século XVII é necessário analisarmos, 

em linhas gerais, as influências políticas e sociais que o tornaram notável na ciência e no 

desenvolvimento de direitos humanos. Foi durante este período, que uma série de 

acontecimentos globais afetaram não só as ciências naturais e políticas, como também 

aquelas que diziam respeito a conceitos abstratos, tais como a matemática, entre os quais 

podemos citar: a ruína, na civilização anglo-saxão, da doutrina do direito divino dos reis, e 

no reinado do “Roi Soleil” (Rei Sol), Louis XIV; a consolidação da Rússia como uma 

poderosa nação, pelas mãos de Pedro, o Grande; o estabelecimento da máquina militar 

Prussiana – um dos primeiros indícios que levariam à Guerra de 1914-1918; na Áustria, a 
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expulsão dos turcos pelos Hapsburgs; a abertura definitiva do “Novo Mundo”, para a 

colonização e o comércio; a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) que gerou um 

considerável distúrbio na vida, política e religiosa, européia (SMITH, 1991). 

Neste sentido, a matemática sempre teve seu desenvolvimento atrelado às 

mudanças no cenário político e à fé religiosa e nesse período não foi diferente. Ao se findar 

o século XVI, um dos grandes desafios da matemática consistia em encontrar meios de 

simplificar os cálculos aritméticos, de livrar-lhes dos erros, visando em especial às 

necessidades da astronomia. Com a chegada do século XVII, destacaram-se nomes como 

René Descartes e Pierre Fermat. É neste período, ainda, que começam os primeiros passos 

da Análise Matemática. 

Lembrado por trabalhos em Física, Matemática e Astronomia, Christiaan Huyghens 

nasceu e morreu na cidade de Haia. Em 1651, aos 22 anos de idade, publicou um artigo 

apontado argumentos falsos usados por Saint-Vincent em seu trabalho sobre a quadratura 

do círculo. Seguiram-se a esse trabalho vários opúsculos sobre a quadratura de cônicas e 

sobre o aprimoramento trigonométrico de Snell ao método clássico de calcular /. Três 

anos depois, ele e seu irmão descobriram uma maneira nova, e superior, de polir lentes; 

isso propiciou a ele condições de resolver muitas questões de astronomia de observação, 

como a natureza dos anéis de Saturno. Seu conhecimento em astronomia o levou, mais 

tarde, a inventar o relógio de pêndulo com o objetivo de ter meios mais precisos de medir o 

tempo (BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

Figura 09. Christiaan Huyghens 

 

Fonte: UNIVERSITÉ (2013) 
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Seu primeiro tratado formal sobre probabilidade, baseando-se na correspondência 

Pascal-Fermat, foi escrito em 1657. Resolveu muitos problemas interessantes e instigantes 

e introduziu o importante conceito de “esperança matemática”. Em 1665 mudou-se para 

Paris a fim de usufruir de uma bolsa concedida a ele por Luís XIV. É desse período, um 

artigo em que comunicava à Royal Society de Londres sua demonstração experimental de 

que o momento combinado de dois corpos numa certa direção é igual, antes e depois da 

colisão (BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

A maior de suas publicações, Horologium oscillatorium, apareceu em Paris em 

1673. Em 1675, sob sua supervisão, construiu-se o primeiro relógio regulado por uma mola 

de compensação. Retornou à Holanda em 1681, construiu algumas lentes de comprimento 

focal muito grande e inventou a ocular acromática para telescópios. Oito anos depois, 

visitou a Inglaterra onde teve oportunidade de conhecer Isaac Newton a quem admirava 

por seu trabalho. No ano seguinte, publicou um tratado em que expunha a teoria 

ondulatória da luz. Também escreveu muitos opúsculos de menor importância. Retificou a 

cissóide de Dioclés; investigou a geometria de catenária; escreveu sobre a curva 

logarítmica; deu uma forma moderna, para polinômios, a regra de Fermat para máximos e 

mínimos; e fez inúmeras aplicações da matemática à física (BOYER, 1996; CAJORI, 

2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

LAGRANGE: A teoria das frações (Primeira Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Para ter uma ideia a respeito do conceito de fração, devemos considerar a 

quantidade em si, dividido por um certo número de partes; as frações representam, em 

geral, relações, e servem para exprimir as diferentes quantidades, umas em relação às 

outras; na maioria das vezes, tudo o que se mede só pode ser medido por frações, a menos 

que a medida, não esteja contida um número inteiro de vezes, na coisa medida 

(LAGRANGE, 1867, p. 184). 

É sabido que uma fração pode ser reduzida à sua menor expressão (LAGRANGE, 

1867, p. 184). 

Quando o numerador e o denominador podem ser divididos por um mesmo 

número, podemos encontrar este máximo divisor comum por um método muito 
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engenhoso. Este método, oriundo de Euclides, é muito simples e analítico. Todavia, 

poderíamos torná-lo ainda mais sensível se seguíssemos o algoritmo a seguir 

(LAGRANGE, 1867, p. 184). 

Suponha que dado um determinado comprimento, temos por missão medi-lo. 

Recebemos então, para essa tarefa, uma medida para usarmos como referência e para 

descobrirmos quantas medidas estão contidas naquele comprimento. Inicialmente, 

levamos a medida o tanto de vezes possível sobre o comprimento, até que tenhamos 

varrido toda a extensão deste último. Isto nos dará um número inteiro de medidas, 

referente à quantidade de vezes que a medida estava contida no comprimento, e se não 

houver resto, teremos finalizado, aqui, a tarefa. Mas, se houver um resto a ser medido, 

será necessário avaliá-lo. Sendo assim, se a medida é dividida em partes iguais, como por 

exemplos, em dez ou doze, etc., é natural levarmos essas subdivisões da medida sobre o 

resto do comprimento e observar quantas destas partes estão compreendidas no resto. 

Então, temos como instrumento de avaliação do resto, uma fração cujo numerador é o 

número de partes contidas no resto, e o denominador, é o número total das partes nas 

quais a medida é dividida (LAGRANGE, 1867, p. 184). 

Suponha agora que a medida não seja dividida em sub-medidas, e que queiramos, 

todavia, saber qual a relação entre o comprimento proposto e o comprimento tomado 

como medida referencial. Para isto a operação mais frequente, com esse objetivo, seria a 

seguinte: se temos um resto, como ele é inferior à medida, é natural que procuremos 

quantas vezes ele estará compreendido nela. Suponha, por exemplo, que sejam duas vezes, 

e que ainda exista um resto resultante da medição. Leve este último resto, de encontro ao 

resto precedente. Como ele é necessariamente menor, ele se encontrará ainda contido um 

certo número de vezes no resto precedente. Ao termino deste procedimento verificamos, 

mais uma vez, se ainda existe resto ou não, repetindo assim, este processo até que se 

chegue a uma medição aceitável (LAGRANGE, 1867, pp. 184, 185). 

Havendo a formação de todos estes diferentes restos, teremos o que chamamos de 

fração contínua. Neste contexto, suponha que foi encontrado que a medida era contida três 

vezes no comprimento proposto, neste caso, teríamos então, inicialmente o número três. 

Em seguida, suponha que o primeiro resto encontrado estaria contido duas vezes na 

medida, ou seja, teríamos a fração um dividido por dois. Mas este denominador não está 

completo, já que para isto, não poderia ter sobrado um resto. Supondo que ainda haja um, 

isto nos levará a uma nova fração semelhante, para acrescentar a este denominador, por 



63 

 

exemplo, um dividido por três, supondo assim que, este último resto, estaria contido três 

vezes no resto precedente, e assim por diante. Procedendo desta maneira, teríamos a 

fração 3 + #�� &12	⋱, para expressar a relação entre o comprimento e a medida que tomamos 

como referencial. Neste caso, o sinal +, usual na Álgebra, significa mais, e indica uma 

adição a fazer (LAGRANGE, 1867, p. 185). 

Frações com estas características são denominadas de frações contínuas, e podem 

ser reduzidas em frações ordinárias pelas regras que já nos foram apresentadas. Na 

verdade, se nos prendermos a fração inicial, ou seja, se levarmos em consideração apenas 

o primeiro resto é negligenciarmos o seguinte, teríamos 3 + #� que, se reduziria à 
4�. 

Seguindo o mesmo raciocínio, levando em conta apenas o primeiro e o segundo resto, nos 

concentraríamos sobre a segunda fração, 3 + #��&1, neste caso, como 2 + # = 4 , teríamos 

3 +  4, a saber, 
��4 , e assim por diante. Neste contexto, se durante o processo, alcançarmos 

um resto que mede exatamente o resto precedente, a operação estaria concluída. Sendo 

assim, teríamos por meio da fração contínua, uma fração ordinária que teria o valor exato 

do comprimento medido, expresso por aquela medida que serviu de referência. Porém, se 

a operação não terminar assim, ela poderá chegar ao infinito, e teremos frações que se 

aproximaram cada vez do valor exato (LAGRANGE, 1867, pp. 185, 186). 

Sugestões de Questões 

Questão 1.1 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada passo, 

o algoritmo utilizado por Lagrange. 

Questão 1.2 – A partir deste primeiro algoritmo exposto por Lagrange, durante uma de 

suas lições ministrada na Escola Normal de Paris, considerando o enunciado a seguir, para 

cada aproximação pedida, encontre a sua respectiva fração ordinária: 

“Durante uma de suas aulas na cidade de Toulouse, no sul da França, um certo senhor 

Pierre Ruzzene, ex-aluno de Lagrange na turma de 1795 (fato fictício), elaborou um 

enunciado onde dizia que a medida de referência estava contida cinco vezes no 

comprimento a ser medido, todavia, após a medição, ainda havia um resto. Este primeiro 

resto, por sua vez, estava contido três vezes na medida de referência. Por ainda haver um 
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novo resto, ele verificou que este último estava contido duas vezes no resto anterior. Por 

não ter chegado a um valor exato, o senhor Ruzzene continuou seus cálculos verificando 

que terceiro resto estava contido três vezes no resto anterior, que o quarto estava contido 

duas vezes, que o quinto, uma vez e que o sexto e último resto, também estava contido uma 

vez, no resto que o precedia. Não desejando prosseguir nas aproximações, ele aceitou o 

valor da oitava fração como um resultado satisfatório”.  

a) Considerando apenas o primeiro resto; 

b) Considerando o primeiro e o segundo resto; 

c) Considerando até o terceiro resto; 

d) Considerando até o quarto resto; 

e) Considerando até o quinto resto; 

f) Considerando os restos encontrados. 

Questão 1.3 – Na falta de uma fita métrica, a senhora Marie-José Ruzzene, esposa do 

Professor Ruzzene, questiona a sua filha Céline, sobre como obter um pedaço de tecido, 

quadrado, com as exatas dimensões que ela necessitava para a confecção de um lenço para 

o seu marido. Tendo ouvido a conversa enquanto se dirigia para sala de estar, o Professor 

Ruzzene, lembrando do algoritmo e do enunciado, que utilizou em sala de aula, na tarde 

anterior, pegou em sua escrivaninha uma caneta tinteiro e ofereceu para a sua filha, para 

que fosse usada como medida de referência. Céline Ruzzene que estudava Matemática, em 

casa, com o seu pai, conhecia o algoritmo em questão. A caneta tinteiro, cedida por seu 

pai, era presente de um artesão e tinha exatamente 15 cm de comprimento. Sabendo que a 

medida de referência estava contida três vezes no comprimento a ser medido, que o 

primeiro resto estava contido uma vez na medida de referência e que o segundo resto 

estava contido duas vezes no resto anterior, chegando assim a um valor exato. Qual era o 

tamanho, do pedaço de tecido, que a senhora Ruzzene necessitava? 

Questão 1.4 – Se acrescentamos a mesma quantidade m aos dois termos de uma fração 
�6, 

o valor desta fração mudará (cf. RITT, 1860)? 

Questão 1.5 – Se diminuirmos da mesma quantidade m os dois termos de uma fração 
�6, o 

valor desta fração mudará (cf. RITT, 1860)? 
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Questão 1.6 – Se aumentarmos e diminuirmos da mesma quantidade m os dois termos de 

uma fração 
�6, qual é a diferença entre a fração primitiva e a fração resultante? Enuncie o 

valor desta diferença (cf. RITT, 1860). 

Questão 1.7 – Em qual relação devem estar as dois quantidades diferentes x e y, as quais 

acrescentamos aos dois termos de uma fração 
�6, para que o valor da fração não seja 

alterado (cf. RITT, 1860)? 

LAGRANGE: A teoria das frações (Segunda Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Se agora aproximarmos este processo daquele utilizado quando se busca o 

Máximo Divisor Comum dos dois números, veremos que eles são similares. Porém, 

quando se trata do MDC, só consideramos os restos distintos, onde o último resto é o 

próprio divisor. Em vez de empregarmos os quocientes sucessivos, como procedido no 

algoritmo acima, obtemos, aqui, frações que se aproximam gradualmente da fração 

formada pelos dois números dados, e da qual a ultima é esta mesma fração já reduzida em 

seus termos mínimos (LAGRANGE, 1867, p. 186). 

Como forma de aprofundamento dos conceitos e das propriedades decorrentes 

desta teoria, suponhamos, agora, que os quocientes encontrados, por operação mecânica, 

ou pelo MDC, sejam 3, 2, 3, 5, 7, 3. Explicaremos agora como podemos, sem passar pela 

fração contínua, encontrar imediatamente as diferentes frações resultantes (LAGRANGE, 

1867, p. 186). 

Suponha que o primeiro quociente, sendo dividido pela unidade, dará a primeira 

fração, que será muito pequena, a saber: 
 #. Em seguida, multiplicando o numerador e o 

denominador desta fração pelo segundo quociente e acrescentando a unidade ao 

numerador, ou seja: 
! ×�"�##×� ; teremos desta forma a segunda fração, que será muito grande, 

a saber, 
4�. Agora, multiplicando da mesma maneira, o numerador e o denominador, desta 

última fração, pelo terceiro quociente, e em seguida, acrescentando ao numerador 

(produto da multiplicação sete vezes três), o valor do numerador da fração precedente, e 

ao denominador (produto da multiplicação duas vezes três), o valor do denominador da 
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fração precedente, ou seja, 
!4× "� !�× "�#, neste caso encontraremos a terceira fração, que será 

muito pequena. Para este último procedimento, Lagrange explicou que, o terceiro 

quociente sendo 3, diremos que 7 por 3 dará 21, e 3 farão 24, o que em notação moderna, 

seria 7 × 3 = 21 e 21 + 3 = 24; em seguida, ele continuou explicando que, da mesma 

forma, 2 por 3 dará 6, e 1 farão 7, o que mais uma vez em notação moderna, seria 

2 × 3 = 6 e 6 + 1 = 7, resultando em 
��4 , a fração procurada. Se seguirmos o mesmo 

raciocínio, já que o quarto quociente é 5, diremos 24 por 5 faz 120, e 7, numerador da 

fração precedente 
4�, fazem 127; de mesmo modo, 7 por 5 faz 35, e 2 fazem 37; por isso a 

nova fração será 
#�4 4 , e assim por diante. Desta maneira, empregando os seis quocientes 

3, 2, 3, 5, 7, 3, teremos as seis frações 
 # , 4� , ��4 , #�4 4 , <# �== , �>==> ? , das quais a última, supondo 

que a operação termine no sexto quociente, será o valor procurado do comprimento 

medido, ou então será a fração de maior aproximação, mesmo que reduzida à seus termos 

mínimos (LAGRANGE, 1867, pp. 186, 187). 

Sugestões de Questões 

Questão 1.8 – Dado este novo algoritmo, com suas próprias palavras e notação moderna, 

explique, enumerando os passos, o que foi explicado por Lagrange. 

Questão 1.9 – No dia seguinte, após abordar este segundo algoritmo, o Professor Ruzzene 

pede para que os seus alunos construam uma sequência de frações contínuas, para cada 

sequência de quocientes dados: 

a) 5, 3, 2, 3, 2, 1, 1; 

b) 3,1,2. 

Questão 1.10 – Em seguida, ele pede para que seus alunos comparem (relatando o que foi 

observado), a sequência de frações encontrada no enunciado da “Questão 1.1”, como 

aquela encontrada na “Questão 1.2, item a”. 

Questão 1.11 – Por fim, ele questiona aos seus alunos qual dos dois algoritmos seria mais 

adequado para o uso diário. Um de seus alunos argumenta que seria o primeiro algoritmo, 

dando as devidas explicações para a sua escolha. Por sua vez, seu filho, Thomas Ruzzene, 
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também aluno desta mesma sala, discordando do seu colega, argumenta em prol do 

segundo algoritmo. 

Tome partido desta história, posicionando-se no lugar de um destes dois alunos. Enumere 

alguns dos possíveis argumentos do seu aluno escolhido. Tente na medida do possível, 

fundamentar a sua argumentação. 

LAGRANGE: A teoria das frações (Terceira Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

O fato de que a fração 
��4  é menor que o valor de maior aproximação que é aquele 

da última fração: 
�>==> ? ; mas ela se aproxima mais do que poderia se aproximar qualquer 

outra fração, na qual o denominador não superaria o produto dos denominadores, 7 e 37, 

ou seja, o número 259; o que nos dá o meio de reduzir uma fração dada, expressa por 

grandes números, para frações expressas por números mínimos, e tão aproximado quanto 

possível (LAGRANGE, 1867, p. 187). 

Deste exemplo, podemos enunciar a seguinte propriedade: as frações que 

precedem àquela de maior aproximação, são alternadamente menores e maiores que esta 

última, possuindo a vantagem de se aproximar, cada vez mais de valor a ser alcançado. De 

maneira alguma, nenhuma outra fração se aproximará tanto quanta ela, a menos de ter 

como denominador, um número maior que o produto do denominador da fração em 

questão, por aquele da fração seguinte (LAGRANGE, 1867, p. 187). 

Podemos deduzir a demonstração destas propriedades, da natureza da fração 

contínua e o do fato que, se procuramos a diferença de uma fração em relação a sua fração 

vizinha, encontramos uma fração na qual o numerador é sempre a unidade e o 

denominador, o produto dos dois denominadores (o que também pode ser demonstrado 

pela lei de formação deste tipo de fração). Sendo assim, a diferença entre 
4� e 

 # é 
#�, por 

excesso; aquela entre 
��4  e 

4� é 
##�, por falta; aquela entre 

#�4 4  e 
��4  é 

#�?<, por excesso e assim 

por diante. De modo que empregando esta sequência de diferenças, ainda podemos 

expressar de maneira bastante simplificada as frações trabalhadas, sob a forma de uma 

sequência de frações, nas quais os numeradores serão, em todos os casos, a unidade, e os 
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denominadores serão, sucessivamente, os produtos de dois denominadores vizinhos. Desta 

forma, com intuito de simplificar o entendimento do que estamos fazendo, se 

empregássemos os sinais +, − e × que significam, respectivamente: mais, menos e 

multiplicado por, e indicam, respectivamente: uma adição, uma subtração e uma 

multiplicação a ser feita, teremos, no lugar das frações supracitadas, a serie 
 #+ ##×�−#�×4+ #4× 4− # 4×�==+ #�==×> ? (LAGRANGE, 1867, pp. 187, 188). 

Como podemos observar, o primeiro termo, da serie, é a primeira fração; o 

primeiro e o segundo termo juntos darão a segunda fração, ou seja, 
4�; o primeiro, o 

segundo e o terceiro termo darão a terceira fração, a saber, 
��4 , e assim por diante. De 

modo que a serie inteira será equivalente a fração de maior aproximação (LAGRANGE, 

1867, p. 188). 

Sugestões de Questões 

Questão 1.12 – Dando continuação a sua aula, o Professor Ruzzene, enuncia a 

propriedade: “as frações que precedem àquela de maior aproximação, são alternadamente 

menores e maiores que esta última, possuindo a vantagem de se aproximar, cada vez mais 

de valor a ser alcançado. De maneira alguma, nenhuma outra fração se aproximará tanto 

quanta ela, a menos de ter como denominador, um número maior que o produto do 

denominador da fração em questão, por aquele da fração seguinte”, relembrando as 

palavras emitidas pelo seu antigo mestre. 

Explique, com suas palavras e notações modernas, o enunciado da propriedade acima. 

Questão 1.13 – Feito isso, o Professor Ruzzene pede para que seus alunos, mais uma vez, 

comparem (relatando o que foi observado), a sequência de frações encontrada no 

enunciado da “Questão 1.1”, como aquela encontrada na “Questão 1.2, item a”, com esta 

última, cujos numeradores, a partir da segunda fração, são a unidade. 

Questão 1.14 – Grande entusiasta de um bom debate argumentativo, o Professor Ruzzene 

questiona mais uma vez qual seria a forma mais prática de se chegar à aproximação 

desejada ou, no caso de não haver resto, ao resultado exato, sabendo-se antecipadamente a 
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sequência de quocientes. Entre as opções procedimentos possíveis estariam o segundo 

algoritmo e a propriedade recentemente enunciada. 

Mais uma vez, tome partido desta história, e antes que algum dos alunos faça a sua 

argumentação em defesa de algum dos métodos posicione-se, num primeiro momento em 

prol do segundo algoritmo, e num segundo momento, em prol da propriedade, enumerando 

alguns dos possíveis argumentos que poderiam ter sido escolhidos. 

Questão 1.15 – Como exercício, o Professor Ruzzene dita a sequência de quocientes 3,1,2, 

e pede para que seus alunos encontrem a fração referente ao valor exato desejado, por meio 

da propriedade recentemente enunciada. 

LAGRANGE: A teoria das frações (Quarta Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Existe ainda outra maneira de chegar diretamente a uma serie semelhante à 

precedente que, embora em alguns aspectos seja mais simples de tratar as mesmas 

questões, é menos conhecida. Para isso, retomaremos o exemplo anterior, contido na aula 

de Lagrange. 

Depois de termos encontrado que a medida esta contida três vezes no comprimento 

a ser medido, com o aparecimento de segundo resto, no lugar de relacioná-lo com o 

precedente, como fizemos acima, poderemos relacioná-lo novamente com a própria 

medida. Desta forma, supondo que este último resto estará contido sete vezes e ainda, 

formará um novo resto, relacionaremos este último, mais uma vez, a medida e assim por 

diante. Este procedimento será repetido tantas vezes forem necessárias para que se atinja, 

se possível, um resto que seja uma parte alíquota da medida, o que terminaria a operação; 

caso contrário ela poderá continuar até o infinito, se a comprimento medido e a medida 

forem incomensuráveis. Teremos então, como expressão do comprimento medido, a serie 

3 + #�− #�×4+⋯ (LAGRANGE, 1867, p. 188). 

Claramente, este procedimento pode se aplicar da mesma maneira à uma fração 

ordinária, mantendo sempre o denominador da fração como dividendo, e tomando 

sucessivamente os diferentes restos como divisores. Assim a fração 
�>==> ?  dará os 

quocientes 3, 2, 7, 18, 19, 46, 119, 417, 835; e a partir deles, teremos a sequência 
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3 + #�− #�×4+ ��×4×#>− #�×4×#>×#<+⋯ ; e, como estas frações parciais decrescem 

rapidamente, teremos, reunindo-as sucessivamente, as frações simples 
4� , �>�×4 , >=?�×4×#> , ⋯, 

que se aproximaram cada vez mais de um valor exato, e o erro será inferior a primeira 

fração a primeira fração parcial desconsiderada. No mais, o que acabamos de dizer sobre 

estas diferentes maneiras de avaliar as frações, não impede que o uso de das frações 

decimais seja, quase sempre, preferível, por expressarem valores tão exatos quanto o 

necessário; mas existem casos, específicos, onde o fato destes valores serem expressos 

com a menor quantidade de algarismos possível faz diferença (LAGRANGE, 1867, pp. 

188, 189). 

Neste sentido, Lagrange exemplifica este último comentário por meio do caso da 

construção de um planetário. Aqui, como as revoluções dos planetas se dão entre si em 

relações expressas por números grandes, seria preciso, para não ficar multiplicando 

demasiadamente, dar preferência aos números mínimos, e ao mesmo tempo, garantir que 

as relações entre estes números aproximem-se, o máximo possível, das relações dadas. 

Também foi esta questão propriamente dita que deu à Huyghens a ideia de procurar 

resolvê-la por meio de frações contínuas, e que deu origem à teoria destes tipos de frações 

(LAGRANGE, 1867, p. 189). 

Sugestões de Questões 

Questão 1.16 – Dado este novo algoritmo, com suas próprias palavras e notação moderna, 

explique, enumerando os passos, o que foi dito por Lagrange. 

Questão 1.17 – Após o termino da explicação deste último procedimento, Pierre Ruzzene 

questiona aos seus alunos quais as singularidades entres a sequência de frações encontrada 

nos diferentes enunciados apresentados, por ele, no decorrer da apresentação da teoria das 

frações. 

Questão 1.18 – Expresse a fração a seguir em termos simplificados por meio das reduzidas 

(cf. RITT, 1860): 
?B=?# ><# . 

Questão 1.19 – Reduza as frações ordinárias em frações continuas (cf. RITT, 1860): 
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a) 
�?#4=�; 

b) 
#4=<?? 4; 

c) 
<B4#>?=�. 

Questão 1.20 – Reduza as frações continuas em frações ordinárias (cf. RITT, 1860): 

a) 
#�� &&2 &�2 &&2 &CD

; 

b) 
# � &12 &E2 &�2 &12 &&2 &&2&�

. 

4.3.4 Atividade 2: Lagrange e a Teoria das potências, proporções e progressões 

Ao termino de suas explicações acerca da teoria das frações, Lagrange tece algumas 

observações complementares a respeito da teoria das potências, das proporções e das 

progressões que, servirão para alguns dos assuntos tratados na segunda lição, da qual 

trabalharemos certos conteúdos por meio de atividades. 

É importante ressaltar que os dizeres contidos nas caixas de textos distribuídas, no 

decorrer da atividade, oferecem ao leitor uma tradução das exatas palavras e opiniões de 

Joseph Louis Lagrange proferidas durante cada lição. Neste sentido, buscamos manter o 

texto o mais original possível, adaptando-o apenas quando a tradução mais exata 

dificultaria a compreensão do mesmo. 

Devido ao fato de Lagrange não ter relacionado este conteúdo a algum matemático 

ou período em particular não haverá uma contextualização do mesmo. 

Para que os alunos tenham condições de aproveitar plenamente o que a atividade 

pode oferecer, seria necessário que tivessem noções a respeito de conceitos e propriedades 

modernos, de conteúdos como: teoria dos conjuntos, teoria das frações, potências, 

proporções e progressões. 
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LAGRANGE: A teoria das potências, proporções e progressões (Primeira Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Passemos agora para a teoria das potências, das proporções e das progressões 

(LAGRANGE, 1867, p. 189). 

Já foi visto a maneira pela qual um número multiplicado por ele mesmo, produz o 

seu quadrado, e, multiplicado de novo pelo mesmo, produz o cubo, e assim por diante. Em 

geometria, não iremos além do cubo, porque nenhum corpo pode possuir mais que três 

dimensões; mas em Álgebra e em Aritmética, poderemos ir tão longe quanto quisermos. 

Foi assim que nasceu a teoria da extração de raízes, pois, embora qualquer número possa 

ser elevado ao quadrado, cubo, etc., não é verdade que, inversamente, esse número pode 

ser um quadrado ou um cubo perfeito e completa: o número 2, por exemplo, não é 

quadrado, porque o quadrado de um é um, o quadrado dois é quatro, não havendo outros 

números inteiros intermediários, não podemos encontrar um número que multiplicado por 

ele mesmo, produza 2; não será possível nem mesmo com frações; pois, tomando uma 

fração reduzida ao seus termos mínimos, o quadrado desta fração será ainda uma fração 

reduzida em termos mínimos e, portanto, não poderá ser igual ao número inteiro 2. Mas se 

não podemos obter a raiz exata de dois, podemos tê-la aproximada o quanto desejarmos, 

sobretudo pelas frações decimais. Isto pode ir ao infinito, e podemos nos aproximar das 

raízes verdadeiras com tamanho grau de precisão que se deseje, seguindo as regras para 

extrair raízes quadradas, cúbicas, etc.; mas não entrarei aqui em detalhes sobre o tema. A 

teoria das potências produziu a das progressões; antes de abordá-la, é preciso dizer algo 

sobre as proporções (LAGRANGE, 1867, pp. 189, 190). 

Já foi visto que toda fração expressa uma relação; quando existem duas frações 

iguais, temos então duas relações iguais; então os números que apresentam as frações ou 

as relações formam o que chamamos de proporção. Assim a igualdade das relações de 2 

para 4 e de 3 para 6 dá a proporção de 2 para 4 assim como a de 3 para 6, porque 4 é o 

dobro de 2, assim como 6 é o dobro 3; da teoria das proporções dependem muitas das 

regras da Aritmética; ela é primeiramente o fundamento da famosa regra de três de uso tão 

generalizado: sabemos que, quando temos os três primeiros termos, para obtermos o 

quarto, basta multiplicar os dois últimos, um pelo outro e dividir o produto pelo primeiro. 

Pensou-se em seguida em várias outras regras específicas que se encontram na maioria 
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dos livros de Aritmética; mas podemos viver sem elas quando concebemos bem as 

características da questão: existem as regras de três diretas, inversas, simples, compostas; 

as regras de companhia, de ligação, etc.: tudo se reduz à regra de três, temos apenas que 

considerar como se encontra a questão, e colocar convenientemente os termos da 

proporção (LAGRANGE, 1867, pp. 190, 191). 

Sugestões de Questões 

Questão 2.1 – Reparta 30 francos entre duas pessoas de modo que, a primeira tenha tantas 

moedas de 2 francos quanto a segunda tem de 50 centavos (cf. RITT, 1860). 

Questão 2.2 – Reparta 237 em duas partes de modo que uma seja maior, de um quarto, em 

relação a outra (cf. RITT, 1860). 

Questão 2.3 – O quarto e quinto do que tenho em minha bolsa somam 2 francos e 25 

centavos. Quanto eu tenho (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.4 – Se contar todas as minhas viagens, percorri 3040 léguas, das quais eu fiz 3 

vezes 
#� dos caminhos por água, em relação ao que fiz a cavalo, e 3 vezes 

#  dos caminhos a 

pé, em relação do que fiz por água. Quantas léguas eu percorri, em minhas viagens, por 

água, a cavalo e a pé (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.5 – Dividimos 1170 francos, entre três pessoas (A, B e C), proporcionalmente a 

suas idades. A idade de B é um terço maior que aquele de A, que é, por sua vez, a metade 

daquela de C. Quantos francos cada um deles recebeu (cf. GIROD, 1885)? 

Questão 2.6 – Comprei, numa certa livraria, três volumes de um livro por um determinado 

preço, cinco volumes de um segundo livro, cujo valor unitário era o dobro do preço do 

livro anterior e quatro volumes de um terceiro livro, cujo valor unitário era o triplo do 

valor do primeiro livro. Qual o valor unitário de cada um dos três exemplares distintos (cf. 

GIROD, 1885)? 
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Questão 2.7 – Um fazendeiro emprega dois diaristas que são pagos com o mesmo valor de 

salário por dia trabalhado. Ele paga para um, por cinquenta e seis dias de trabalho, quatro 

duplos decalitros de trigo e 56 francos, e para o outro, por 84 dias trabalhados, sete duplos 

decalitros e meio de trigo e sessenta e nove francos. Qual o valor correspondente ao duplo 

decalitro de trigo (cf. GIROD, 1885)? 

Questão 2.8 – Tendo passado um sexto da sua vida, na juventude e um doze avos na 

adolescência, Diophanto casou-se logo em seguida. Esta união durou um sétimo de sua 

vida, mais cinco anos, até o momento do nascimento de um filho, o qual Diophanto teve, 

em relação ele, uma sobrevida de quatro anos. Este filho só chegou a atingir a metade da 

idade com a qual seu pai morreu. Com quantos anos Diophanto morreu (cf. GIROD, 

1885)? 

Questão 2.9 – Um mestre promete ao seu empregado 400 francos e uma vestimenta por 

ano. Ele o despede após 10 meses e lhe dá como forma de pagamento 325 francos e uma 

vestimenta. Qual o valor desta vestimenta (cf. GIROD, 1885)? 

Questão 2.10 – Um pai tem três vezes a idade de seu filho que, juntos, têm vinte e oito 

anos a menos que o dobro da idade do pai. Qual é a idade de cada um deles (cf. GIROD, 

1885)? 

Questão 2.11 – Encontre dois números tais que, adicionado o dobro do primeiro ao triplo 

do segundo, teremos como resultado, cento e vinte e quatro, e subtraindo um sétimo do 

segundo, da metade do primeiro, encontraríamos seis, como resultado (cf. GIROD, 1885). 

Questão 2.12 – Um pastor de ovelhas vende um terço de seu rebanho e em seguida mata 

duas ovelhas. Se multiplicarmos o resto do rebanho por três quartos e somarmos treze, ao 

produto, para em seguida, diminuirmos pela metade, a soma obtida, encontraríamos um 

terço do número original de ovelhas. Quantas ovelhas possuía inicialmente o pastor em seu 

rebanho (cf. GIROD, 1885)? 
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LAGRANGE: A teoria das potências, proporções e progressões (Segunda Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Há outra teoria bastante útil em muitas ocasiões, é a teoria das progressões; quando 

temos vários números que têm a mesma proporção entre eles, e que seguem de modo que 

o segundo está para o primeiro assim como o terceiro está para o segundo, o quarto está 

para o terceiro, e assim por diante, estes números se apresentam como uma progressão. 

Começarei por uma observação (LAGRANGE, 1867, p. 191). 

Distinguimos geralmente em todos os livros de Aritmética e Álgebra, dois tipos de 

progressões, a aritmética e a geométrica que respondem pelas proporções chamadas: 

aritmética e geométrica; mas a denominação de proporção parece-me muito inadequada 

para a chamada proporção aritmética. Como um dos objetivos da Escola Normal é de 

retificar a linguagem das ciências, não olharemos para esta pequena digressão como inútil 

(LAGRANGE, 1867, p. 191). 

Parece-me que a ideia de proporção já foi fixada pela prática e só responde ao que 

chamamos proporção geométrica. Quando se trata da proporção dos membros do corpo 

humano, das partes de um edifício, etc.; quando dizemos que uma planta que desenhamos 

deve ser reduzida proporcionalmente a uma menor, etc. quando dizemos até, em geral, que 

algo deve ser proporcional a uma outra, entendemos por proporção a igualdade das 

relações, como numa proporção geométrica, e não a igualdade das diferenças, como em 

aritmética. Assim, ao invés de dizer que os números 3, 5, 7, 9 estão em proporção 

aritmética, porque a diferença de 5 para 3 é a mesma que a de 9 para 7, gostaria que, para 

evitar qualquer ambiguidade, empregássemos outra denominação; poderíamos, por 

exemplo, chamar esses números equidiferentes, mantendo o termo “proporcional” para os 

números que estão em proporção geométrica, tais como 3, 4, 6, 8 (LAGRANGE, 1867, p. 

191). 

Além disso, não vejo porque a proporção chamada aritmética é mais aritmética do 

que a chamada geométrica, nem porque esta aqui é mais geométrica do que a outra; pelo 

contrário, a ideia primitiva desta aqui é fundamentada na Aritmética, já que aquela das 

relações vem essencialmente da consideração dos números (LAGRANGE, 1867, pp. 191, 

192). 

No mais, até que tenhamos mudado estas denominações impróprias, proporção 



76 

 

aritmética e geométrica, continuarei a usá-las para uma maior simplicidade e conveniência 

(LAGRANGE, 1867, p. 192). 

A teoria das progressões aritméticas não apresenta grande dificuldade: são 

quantidades que aumentam ou diminuem constantemente com a mesma quantidade; mas o 

caso das progressões geométricas é mais difícil e mais importante, já que delas dependem 

muitas questões interessantes: por exemplo, todos os problemas de juros compostos, e que 

observam o desconto, e muitos outros semelhantes (LAGRANGE, 1867, p. 192). 

Em geral, quando uma quantidade aumenta, e que a força aumenta, por assim 

dizer, é proporcional a quantidade em si, produz quantidades em proporção geométrica. 

Observamos que em países onde a subsistência era muito fácil, como nas primeiras 

colônias americanas, a população dobrou passados vinte anos; se ela dobra dentro de vinte 

anos; quadruplica em quarenta anos, octuplica depois de sessenta anos, etc.; o que dá, 

como vemos, uma progressão geométrica que responde a espaços de tempo em progressão 

aritmética (LAGRANGE, 1867, p. 192). 

Sugestões de Questões 

Questão 2.13 – Encontre o 17º termo de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 

2 e sua razão é 3. Encontre, ainda, a soma dos 17 primeiros termos desta progressão (cf. 

RITT, 1860). 

Questão 2.14 – Qual é o primeiro termo de uma progressão aritmética cuja soma dos três 

primeiros termos é 139 �4 e a razão é 1 �  (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.15 – Se o primeiro termo é 2 #�, a razão 
#  e a soma dos termos é 1900, qual seria 

o número de termos desta progressão aritmética (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.16 – Uma pessoa gastou num único dia 3 francos e 40 centavos; no dia 

seguinte, ele gastou 20 centavos a mais, e assim por diante. Quanto ele gastou no 16º dia e 

durante os 16 dias (cf. RITT, 1860)? 
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Questão 2.17 – Foi emprestado um capital de 3500 francos a 4 por 100; cada ano, durante 

24 anos, consecutivos, foram acrescidos 300 francos ao capital do ano precedente. Qual a 

totalidade dos juros (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.18 – Qual a razão de uma progressão por diferença (progressão aritmética), de 

22 termos, cujo primeiro é 1 e o último é 15 (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.19 – Encontre o número de termos de uma progressão por diferença (progressão 

aritmética) cuja razão é 3, o primeiro termo é 5, e o último é 302 (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.20 – Um devedor, não podendo pagar de uma única vez sua dívida de 12950 

francos, propõe ao seu credor de lhe pagar, ao termino do primeiro mês, uma soma de 600 

francos, e cada mês seria acrescido, 50 francos, ao mês precedente. Em quantos meses o 

devedor teria quitado a sua dívida? Quanto teria sido a mensalidade do último mês (cf. 

RITT, 1860)? 

Questão 2.21 – Sabemos que um corpo caindo no vazio percorre no primeiro segundo da 

sua queda 15 pés e 
?> (cerca de 4 m,9044), e que a cada segundo seguinte ele percorre 31 

pés e 
#� (cerca de 9 m,8088) a mais do que o segundo precedente. Supondo que um corpo 

tenha caído durante 20 segundos, quantos pés teria ele percorrido, apenas, no último 

segundo de sua queda, e na totalidade dos 20 segundos? Supondo, agora, que o corpo tenha 

percorrido 4000 pés, qual seria o tempo de sua queda (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.22 – Um físico observou que, do dia 8 ao dia 19 de junho de um certo ano, o 

termômetro subiu, a cada dia, meio grau, e que a média aritmética de todas as observações 

deram 18°
 �. Que temperatura marcava o termômetro no dia 8 de junho (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.23 – Um capitão de navio querendo recompensar sua tripulação, que acabava de 

executar uma bela manobra, dá uma certa soma em dinheiro ao marinheiro que mais se 

distinguiu, e assim por diante, até o último, o que menos se distinguiu. Dois marinheiros 

estavam ausentes no momento da gratificação, por essa razão dois de seus camaradas 

receberam por eles o que lhes era devido, e colocaram a soma das quatro gratificações na 

mesma bolsa. O primeiro deles recebeu, somando a sua gratificação própria e a do seu 
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camarada, 92 francos, o outro, recebeu para seu usufruto próprio e de seu camarada 

ausente, a soma de 71 francos. Quantos os dois marinheiros, ausentes, retornaram, foi 

preciso entregar para cada um a quantia que lhes pertencia. Devido à festa decorrente do 

pagamento da gratificação, os dois marinheiros não lembravam mais a quantia que cada 

um deles recebeu no lugar de um dos camaradas ausentes. O primeiro marinheiro se 

lembrava, apenas, que tinha sido o segundo na ordem de pagamento e que seu camarada 

ausente, o sétimo. O outro marinheiro lembrou, por sua vez, ter sido o 11º na ordem de 

pagamento e seu camarada ausente, o quarto. Qual foi o valor pago a cada um dos quatro 

marinheiros (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.24 – Dois viajantes partem ao mesmo instante, um do ponto A, o outro do ponto 

B, e vão em direção um do outro. O primeiro faz 4 léguas no primeiro dia, e cada dia 

seguinte ele faz uma légua a mais que o dia anterior; o segundo indivíduo faz, 

constantemente, 8 léguas por dia. Quantas léguas percorrem cada um dos viajantes até o 

seu objetivo, e em quantos dias eles se encontrarão (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.25 – Um empregado doméstico, ao se contratado para trabalhar em uma 

residência, recebe no primeiro ano 240 francos, e seu patrão promete lhe dar 36 francos de 

aumento a cada ano, se estiverem satisfeitos com seu serviço. Se o empregado tiver sempre 

exercido a sua função de maneira eficiente, qual seria o seu salário após 17 anos de 

trabalho? E considerando que tenha recebido um salário durante todos os meses do ano, 

durante 17 anos, ao termino do 17º ano quanto ele terá recebido pela totalidade de seus 

anos de trabalho (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.26 – Dada uma progressão por quociente (Progressão Geométrica) cujo 

primeiro termo é 5 e a razão 4, encontre o 9º termo e a soma de seus nove termos (cf. 

RITT, 1860). 

Questão 2.27 – Um agricultor emprega cada ano, para semear suas terras, todo o trigo que 

colhido por ele; no primeiro ano ele semeou 1 hl (do francês hectolitre – unidade de 

medição de capacidade correspondente a cem litros) de trigo; no décimo ano ele colheu 

1048576 hl. Supondo que esta razão de crescimento seja a mesma a cada ano, qual seria ela 

(cf. RITT, 1860)? 
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Questão 2.28 – Foi observado que a população de um certo pais aumenta na mesma 

relação; no espaço de quatro anos a população elevou-se de 10000 almas para 14641. Qual 

é a razão desta progressão (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.29 – Qual é a razão de uma progressão por quociente (Progressão Geométrica) 

de 32 termos cujo primeiro termo é 5 e o último é 80? Qual é a soma de todos os termos? 

Qual é o 20º termo (cf. RITT, 1860)? 

Questão 2.30 – Todo mundo conhece a anedota do príncipe indiano que perguntou para o 

inventor do jogo de xadrez que recompensa ele queria por sua descoberta. O inventor, diz a 

lenda, pediu um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, dois grãos para a segunda 

casa, quatro para a terceira, e assim por diante, dobrando a quantidade de grãos até a 64ª e 

última casa. O príncipe que riu, de início, com a modéstia de seu protegido, foi tomado 

pelo pânico quando se deu conta da verdadeira natureza do pedido. De quantos grãos de 

trigo compunham o pedido do inventor (cf. RITT, 1860)? 

4.3.5 Atividade 3: Lagrange e os Logaritmos de Napier, Briggs e Vlacq 

Para Lagrange (1867), os logaritmos são uma ferramenta de uso universal nas 

ciências e até mesmo nas artes que dependem do cálculo. Neste contexto, esta atividade 

apresenta e contextualiza a construção do conceito de logaritmo. 

Decidimos trabalhar com o conceito de logaritmo, conteúdo ensinado durante o 

ensino médio e retomado durante a graduação, que assim como a Teoria das Frações, sofre 

rejeição por parte dos alunos. A grande deficiência ou a total inabilidade no que diz 

respeito à manipulação deste conteúdo, causa um grande problema em disciplinas como 

Cálculo I, por exemplo. Neste sentido uma maior familiarização dos conceitos relativos aos 

logaritmos poderia torná-los mais amigáveis e acessíveis. 

É importante ressaltar que os dizeres contidos nas caixas de textos distribuídas, no 

decorrer da atividade, oferecem ao leitor uma tradução das exatas palavras e opiniões de 

Joseph Louis Lagrange proferidas durante cada lição. Neste sentido, buscamos manter o 

texto o mais original possível, adaptando-o apenas quando a tradução mais exata 

dificultaria a compreensão do mesmo. 
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Para que os alunos tenham condições de aproveitar plenamente o que a atividade 

pode oferecer, seria necessário que tivessem noções a respeito de conceitos e propriedades 

modernos, de conteúdos como: Progressões Geométricas e Aritméticas; Logarítmos e 

Exponenciais. As questões históricas, por sua vez, serão contextualizadas durante a 

apresentação do próprio professor, e quando necessário, durante o decorrer da atividade 

propriamente dita. 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

Para que possamos compreender as causas que proporcionaram à Matemática um 

considerável avanço durante o século XVII é necessário analisarmos, em linhas gerais, as 

influências políticas e sociais que o tornaram notável na ciência e no desenvolvimento de 

direitos humanos. Foi durante este período, uma serie de acontecimentos globais afetaram 

não só as ciências naturais e políticas, como também aquelas que diziam respeito a 

conceitos abstratos, tais como a matemática (SMITH, 1991). 

Entre os principais fatos, podemos listar: a ruína, na civilização anglo-saxão, da 

doutrina do direito divino dos reis, assim como o início do mesmo processo, no reinado do 

“Roi Soleil” (Rei Sol), Louis XIV; a consolidação da Rússia como uma poderosa nação, 

pelas mãos de Pedro, o Grande; o estabelecimento da máquina militar Prussiana – um dos 

primeiros indícios que levariam à Guerra de 1914-1918; na Áustria, a expulsão dos turcos 

pelos Hapsburgs; a abertura definitiva do “Novo Mundo”, para a colonização e o comércio; 

a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) que gerou um considerável distúrbio na vida, 

política e religiosa, européia (SMITH, 1991). 

A matemática sempre teve seu desenvolvimento atrelado às mudanças no cenário 

político e à fé religiosa e nesse período não foi diferente. Ao se findar o século XVI, um 

dos grandes desafios da matemática consistia em encontrar meios de simplificar os 

cálculos aritméticos, de livrar-lhes dos erros, visando em especial às necessidades da 

astronomia. Alguns procedimentos então usados com essa finalidade estavam longe do 

ideal. Era o caso da prostaférese (adição e subtração em grego), consistindo na conversão 

de produtos em somas, mediante relações trigonométricas como 2 cos � cos � =cos!� + �" + cos!� − �", por exemplo. 
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Figura 10. Jobst Bürgi 

 

Fonte: MATHDL (2013) 

Esse ponto de estrangulamento seria eliminado com a criação dos logaritmos no 

século XVII. É interessante notar que, embora os logaritmos resultem da relação inversa da 

potenciação, à época em que surgiram ainda não se usava expoentes em matemática. Sem 

dúvida são dois os pais da ideia de logaritmo: Jobst Bürgi (1552-1632) e John Napier 

(1550-1617), em trabalhos independentes, quase concomitantemente, o primeiro a partir de 

noções algébricas, e o segundo a partir de noções geométricas. E há também, os 

precursores. Dos quais talvez o mais importante seja Michael Stifel (1487-1567) (BOYER, 

1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

Nascido na cidade alemã de Esslinger, Michael Stifel50 seguiu a carreira religiosa, 

inicialmente como monge agostiniano, mas acabou se convertendo às doutrinas de Lutero, 

de quem era amigo. Certo dia, provavelmente sem consultar seu líder religioso, anunciou o 

fim do mundo para 03.10.1533, baseando-se em interpretações de profecias bíblicas. 

Considerando-se sua grande reputação científica e a intensidade da fé naquela época, pode-

se imaginar os transtornos causados por esse rebate falso. Tanto que Stifel teve que se 

refugiar numa prisão. Em 1544 Stifel publicaria sua Arithmetica integra, o mais importante 

tratado de álgebra da Alemanha no século XVI. Nele aparece pela primeira vez primeira 

vez o triangulo dos coeficientes do binômio, até os de ordem 17, inclusive a fórmula 

recorrente entre eles hoje conhecida como relação de Stifel. Confrontando a progressão 

geométrica 
#> , #� , #� , 1, 2, 4, 8, … com a progressão aritmética −3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, …, Stifel 

observou que o produto (quociente) de dois termos quaisquer da primeira está associado à 

soma (diferença) dos respectivos da segunda, é nesse momento que aparece o embrião da 

                                                           
50 Também aparece como Styfel. 
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ideia de logaritmo. Mas, para que essa ideia fosse proveitosa, era preciso interpolar, numa 

e noutra, cópias associadas convenientes de números reais, algo muito difícil para a época 

(BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

Figura 11. Michael Stifel 

  

Fonte: STIFEL (2013) 

O suíço Jobst Bürgi 51, nascido em 1552, na cidade de Lichtensteig, veio a falecer 

no mesmo local, oitenta anos depois. Era um homem eclético, dedicando-se à fabricação de 

relógios, mas também, à matemática e astronomia. Colaborou com Kepler em Praga, 

embora fosse um exímio calculista, daí provavelmente, seu interesse a respeito dos 

logaritmos. Estimulado pelas ideias de Stifel, partiu de uma progressão aritmética de 

primeiro termo 0, razão 10 e último termo 32.000, cujos elementos chamou de números 

vermelhos (pela cor que os imprimiu). A progressão geométrica correspondente começa 

com 10> e sua razão é 1 + 10�� (em notação atual) – seus termos são chamados de 

números negros. A partir dá constrói o que na verdade é, na terminologia atual, uma tábua 

de antilogaritmos: os números vermelhos (logaritmos) são escritos na primeira linha e na 

coluna. A escolha de 1,00001 como razão da Progressão Geométrica objetivava fazer com 

que suas potências ficassem muito próximas entre si; e começar essa progressão com 10> 

era uma solução para evitar números decimais. Bürgi inventou seus logaritmos por volta do 

ano 1600. Mas só em 1620 publicou um trabalho a respeito. Com isso ficou atrás de Napier 

na questão da prioridade sobre o assunto (BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; 

SMITH, 1991). 

 

                                                           
51 Também aparece como Iobst, Joost e Jost; Burgi e Burgius. 
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Figura 12. John Napier 

 

Fonte: MATHDL (2013) 

John Napier52 nasceu, em 1550, próximo a Edimburgo, Escócia, e gastou parte de 

suas energias em controvérsias políticas e religiosas de seu tempo. Era violentamente 

anticatólico e publicou, em 1593 publicou um libelo amargo e amplamente lido contra a 

Igreja de Roma. Profeticamente, ele também escreveu sobre várias máquinas de guerra 

infernais, acompanhando seus escritos de projetos e diagramas. Não é de surpreender que 

sua engenhosidade e a imaginação levassem alguns a acreditar que ele fosse mentalmente 

desequilibrado e outros a considerá-lo um explorador de magia negra. Para descontrair de 

suas polêmicas políticas e religiosas, deleitava-se estudando matemática e ciência, 

resultando daí que quatro produtos de seu gênio tenham entrado para a história da 

matemática. São invenções de sua autoria: (i) os logaritmos; (ii ) um engenhoso dispositivo 

mnemônico, conhecido como regra das partes circulares, para reproduzir fórmulas usadas 

na resolução de triângulos esféricos obliquângulos; (iii ) um instrumento, conhecido como 

barras de Napier ou ossos de Napier, usado para efetuar mecanicamente multiplicações, 

divisões e extrair raízes quadradas de números. 

O termo logaritmo foi criado pelo próprio Napier, onde logos e arithimos 

significavam, respectivamente, “razão” e “número”, apresentado à comunidade cientifica 

no ano de 1614, na obra intitulada: Mirifice logarithmorum canonis descriptio (Uma 

descrição da maravilhosa regra dos logaritmos). Nela o matemático explica a natureza dos 

logaritmos, segundo sua concepção, e fornece uma tábua de logaritmos dos senos de 0º a 

90º, de minuto em minuto. A razão de aplicar sua ideia à trigonometria se deveu ao fato de 

                                                           
52 Também aparece como Iean, Jean e Jhone; Naipper, Napare, Napeir, Naper, Naperus, Nepair, Nepeir, 
Neper, Néper, Neperi e Neperius. 
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que o objetivo principal dessa tábua era facilitar os longos e penosos cálculos que 

navegadores e astrônomos enfrentavam diurnamente. 

Numa nomenclatura moderna podemos dizer que Napier concebeu os seus 

logaritmos da seguinte maneira: Imaginamos os pontos J e K percorrendo respectivamente 

o segmento LM e a semi-reta NO, partindo ao mesmo tempo de L e N, com a mesa 

velocidade inicial; admitimos ainda que, numericamente, a velocidade de J seja dada 

sempre pela medida de JM e que a velocidade de F seja constante; nessas condições Napier 

definiu como logaritmo de � = JMPPPP o número � = NKPPPP. Assim, explicitamente, nesse 

conceito não intervém a ideia de base. Mas pode-se provar que � = 104QRS&T! #BD". A 

potência 104 surge aí porque Napier considerava LMPPPP = 104. Aliás, à época de Napier o 

seno não era definido como hoje, por meio de uma razão; era a medida da semicorda do 

ângulo central, tomando como unidade um submúltiplo do raio da circunferência 

considerada. E, para evitar frações, um submúltiplo muito pequeno – no caso 
##BD do raio 

(BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

Nascido em Warley Wood, Yorkshie, Inglaterra no ano de 1561, Henry Briggs53 foi 

professor de geometria do Gresham College de Londres e posteriormente de Oxford. Veio 

a falecer em 1630, com 68 anos na cidade de Oxford, Inglaterra. Durante uma visita a 

Edimburgo, para conhecer e parabenizar Napier, pela descoberta do Logaritmo, os dois 

matemáticos concordaram que as tábuas de logaritmos teriam maior utilidade sofrendo 

algumas alterações; de maneira que log 1 seria 0 e log 10 um potência conveniente de 10, 

sendo conhecido como os logaritmos briggsianos ou comuns, os atuais logaritmos. 

Devotando parte de sua vida na construção de uma tábua logarítmica baseada nessa nova 

ideia, publicou em 1624 a Arithmetica logarithmica que, continha uma tábua de logaritmos 

comuns, com quatorze casa decimais, dos números 1 a 20000 e de 90000 a 100000 

(BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 2004; SMITH, 1991). 

Adriaan54 Vlacq nasceu em 1600 na cidade holandesa de Gouda, vindo a falecer 67 

anos depois, na cidade de Haia, Holanda. De família abastada não se sabe ao certo a 

dimensão do seu contato com a matemática. Vlacq, livreiro e editor entrou em contato com 

o cálculo das tábuas logarítmicas por meio da amizade com o também holandês, Ezechiel 

                                                           
53 Também aparece como Brigs. 
54 Também aparece como Adrean, Adriaen, Adriani e Adrien; Ulack, Vlaccus, Vlack e Wlacq. 
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de Decker (1603-1647), um agrimensor e professor de matemática, particularmente 

interessado pelas novas ideias de cálculos e utilização das tábuas logarítmicas. 

Figura 13. Adriaan Vlacq 

 

Fonte: IVA (2013) 

Ezechiel de Decker teve a ideia de traduzir alguns trabalhos de Napier e de outros 

autores, mas não tendo nem conhecimento em latim, nem condições financeiras publicá-

los, fez contato com Vlacq atingir seus objetivos. Como Vlacq sabia latim e tinha o 

dinheiro necessário para a publicação das obras, De Decker fez com ele, um acordo 

contratual para a realização destes trabalhos. Deste acordo foram impressos dois livros, o 

primeiro, uma coletânea de traduções diversas, intitulada Eerste deel van de nieuwe 

telkonst e o segundo, Nieuwe telkonst, contendo uma versão resumida da obra de Briggs, 

Arithmetica logarithmica, assim como uma tradução da tábua de logaritmos de senos e 

tangentes, de Gunter. Os dois livros tinham De Decker como único autor que, 

posteriormente anunciou a publicação de um trabalho mais completo, intitulado Tweede 

deel que durante muito tempo, não havia sido encontrado. 

Da obra Tweede deel publicada em 1627, apenas duas ou três cópias parecem ter 

resistido ao tempo, por razões desconhecidas. Sendo apenas em 1920 que ela foi realmente 

reencontrada. Ela continha uma tábua de logaritmos de 1 a 100.000, com precisão de dez 

casas decimais. A mesma tábua foi reeditada por Vlacq, em 162855, com a introdução da 

obra de Briggs, Arithmetica logarithmica56, e sem nenhuma menção do trabalho de De 

Decker ou de sua participação. Por fim, entre 1628 e 1920, Vlacq foi considerado como 

                                                           
55

 VLACQ, Adriaan. Arithmetica logarithmica. Gouda: Pieter Rammazeyn, 1628. 
56 BRIGGS, Henry. Arithmetica logarithmica. London: William Jones, 1624. 



 

único autor de um trabalho no qual foi apenas um dos participantes, mesmo tendo feito a 

maior parte dele. O trabalho com a obra 

aparentemente levou Vlacq à um aprofundamento nos campos da matemática, ao ponto de 

conseguir calcular as tábuas logarítmicas sozinho 

2004; ROEGEL, 2011; SMITH, 1991

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O matemático escocês John Napier inventou em 1617, um instrumento que 

facilitava o cálculo de produtos, quocientes, potências e raízes. Este instrumento ficou 

conhecido com “Bastões de Napier” ou “Ossos de Napier” e foi descrito na 

Rhabdologie (do grego ραβδ ς

com bordas, onde podiam ser colocadas réguas numeradas. A borda esquerda, também 

contendo gravações, era numerada de 1 a 9.

Figura 14. 

Fonte: LUCAS (1979, p.76)

único autor de um trabalho no qual foi apenas um dos participantes, mesmo tendo feito a 

maior parte dele. O trabalho com a obra Arithmetica logarithmica, da qual ele era o editor, 

aparentemente levou Vlacq à um aprofundamento nos campos da matemática, ao ponto de 

conseguir calcular as tábuas logarítmicas sozinho (BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 

SMITH, 1991). 

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

O matemático escocês John Napier inventou em 1617, um instrumento que 

facilitava o cálculo de produtos, quocientes, potências e raízes. Este instrumento ficou 

conhecido com “Bastões de Napier” ou “Ossos de Napier” e foi descrito na 

ραβδoς, régua, e λóγoς, estudo). Ele era constituído de uma bandeja 

com bordas, onde podiam ser colocadas réguas numeradas. A borda esquerda, também 

contendo gravações, era numerada de 1 a 9. 

Figura 14. Bastões de Napier 

Fonte: LUCAS (1979, p.76) 

86 

único autor de um trabalho no qual foi apenas um dos participantes, mesmo tendo feito a 

, da qual ele era o editor, 

aparentemente levou Vlacq à um aprofundamento nos campos da matemática, ao ponto de 

(BOYER, 1996; CAJORI, 2007; EVES, 

O matemático escocês John Napier inventou em 1617, um instrumento que 

facilitava o cálculo de produtos, quocientes, potências e raízes. Este instrumento ficou 

conhecido com “Bastões de Napier” ou “Ossos de Napier” e foi descrito na obra intitulada 

Ele era constituído de uma bandeja 

com bordas, onde podiam ser colocadas réguas numeradas. A borda esquerda, também 

 



87 

 

As 10 variações de bastões (que deram o nome ao dispositivo: Bastões de Napier) 

que foram, originalmente, confeccionados em ossos (daí a origem do seu outro nome, 

Ossos de Napier) estão divididos em dez casas, cuja primeira contem um algarismo entre 0 

e 9, e as seguintes, os nove múltiplos deste último. As nove casas que se encontram abaixo 

do algarismo de referência, estão subdivididas em dois triângulos, cujo primeiro contem a 

dezena e o seguinte, a unidade. Sendo assim, o bastão que apresenta o número 8, como 

algarismo de referência, terá como valores subseqüentes, os valores 0/8, 1/6, 2/4, ..., 7/2, 

ou seja os múltiplos de 8 (8, 16, 24, ..., 72), como representado na figura anterior. 

Embora não apresentaremos sugestões de questões para este conteúdo, ele foi 

abordado não apenas como uma curiosidade, mas sim, como uma possibilidade de 

atividade complementar futura, já que, a utilização de um instrumento tal qual os ossos, ou 

bastões, de Napier pode oferecer contribuições pedagógicas relevantes, tais como: facilitar 

a compreensão dos princípios da multiplicação e divisão; promover a memorização da 

tabua de multiplicação; apresentar um mecanismo simples que possibilita a multiplicação 

ou divisão grandes números de forma simplificada; fomentar a aprendizagem autônoma e a 

possibilidade de construir suas próprias ferramentas. 

LAGRANGE: Os logaritmos 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Terminarei dizendo ainda algumas palavras sobre os logaritmos. A ideia mais 

simples que podemos formar da teoria dos logaritmos, tal qual encontrado nas Tabelas 

logarítmicas, consiste em expressar todos os números em potências de 10, e assim os 

expoentes destas potências são os próprios logaritmos. Desta forma, fica claro que a 

multiplicação e a divisão de dois números se reduz à adição e subtração dos respectivos 

expoentes, ou seja, seus logaritmos; e, consequentemente, a elevação às potências e a 

extração de raízes se reduz à multiplicação ou à divisão, que é uma vantagem imensa na 

Aritmética, e que torna os logaritmos tão valiosos (LAGRANGE, 1867, pp. 193, 194). 

Mas, na época onde os logaritmos foram inventados, não conhecíamos ainda essa 

teoria das potências, não achávamos que a raiz de um número podia ser considerada como 

uma potência fracionária. Eis aqui como isto foi alcançado: a ideia original, dos 
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logaritmos, era a das duas progressões correspondentes: uma aritmética, e a outra 

geométrica. Cabia ainda a difícil tarefa de encontrar uma maneira de obter os logaritmos 

de todos os números. Como os números seguem a progressão aritmética, para que eles 

possam estar todos, dentre os termos de uma progressão geométrica, se faz necessário 

estabelecer esta progressão de modo que os termos sucessivos sejam muito próximo uns 

dos outros; e, como forma de expressar por este método todos os números, o seu 

idealizador, Napier, os considerou inicialmente como expressos por linhas e fragmentos 

de linhas, e, estas linhas como originárias do movimento contínuo de um ponto 

(LAGRANGE, 1867, p. 194). 

Ele considerou, portanto, duas linhas: a primeira originada pelo movimento de um 

ponto que descreve em tempos iguais espaços em progressão geométrica, e a outra tendo 

origem a partir de um que descreve espaços que aumentam como os tempos, e que 

formam, consequentemente, uma progressão aritmética, correspondente à geométrica; e 

ele supôs, para simplificar, que as velocidades iniciais destes dois pontos fossem iguais, o 

que resultou nos logaritmos, que chamamos, inicialmente, de naturais, e em seguida de 

hiperbólicos, com o reconhecimento de que eles poderiam ser expressos pela área da 

hipérbole, entre as assíntotas. Desta forma, fica claro que, para obter o logaritmo de 

qualquer número dado, bastaria tomar sobre a primeira linha uma parte igual ao número 

dado, e procurar qual parte da segunda linha teria sido descrita, ao mesmo tempo, que 

aquela da primeira linha (LAGRANGE, 1867, pp. 194, 195). 

Conforme esta ideia, se tomarmos para os dois primeiros termos da progressão 

geométrica, números ligeiramente diferentes, tais como: 1 e 1,0000001, e para aqueles da 

progressão aritmética, 0 e 0,0000001, e que procuremos sucessivamente, por meio das 

regras conhecidas, todos os termos subsequentes das duas progressões, encontraremos que 

o número 2 é, com precisão de oito casas decimais, o 6931472º termo da progressão 

geométrica; de modo que o logaritmo de 2 é 6931472; o número 10 se encontra na 23025851º posição da mesma progressão; por consequência o logaritmo de 10 é 2,3025851, e assim por diante. Mas Napier, tendo apenas por objetivo determinar os 

números inferiores à unidade, para uso na Trigonometria, onde os senos e cossenos são 

expressos em frações de raio, considerou a progressão geométrica decrescente na qual os 

dois primeiros termos seriam 1 e 0,9999999, e determinou, por meio de imensos 

cálculos, os termos seguintes. Nesta hipótese, o logaritmo que viemos de encontrar para o 
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número 2 passa a ser o do número 
#� ou 0,5, e aquele do número 10 se refere ao do número 

##B ou 0,1; o que é fácil a conceber pela natureza das duas progressões (LAGRANGE, 

1867, p. 195). 

Este trabalho de Napier surgiu em 1614; a sua utilidade foi percebida 

imediatamente, e foi percebido simultaneamente que ele seria mais de acordo com o 

sistema decimal de nossa Aritmética, e, portanto, muito mais simples, de tal modo que o 

logaritmo de 10 se tornou a unidade, através do qual o de 100 seria 2, e assim por diante. 

Para isso, ao invés de tomar para o lugar dos dois primeiros termos da progressão 

geométrica, os números 1 e 1,0000001, teria sido necessário tomar os números 1 e 1,0000002302, conservando 0 e 0,0000001 para os termos correspondentes à 

progressão aritmética; de onde vemos que, enquanto o ponto, que é suposto originar, por 

meio de seu movimento, a linha geométrica ou números, teria descrito a parte ínfima 0,0000002302, ..., o outro ponto que deve originar ao mesmo tempo a linha aritmética, 

ou logaritmos, teria percorrido a parte 0.0000001; e que assim os espaços descritos 

simultaneamente por estes dois pontos no início de seus movimentos, ou seja, suas 

velocidades iniciais, que em vez se serem iguais, como no sistema precedente, seriam 

oriundos da relação entre os números 2,302, ... até 1, onde notamos que o número 2,302... é precisamente aquele que, no primeiro sistema dos logaritmos naturais, expressa 

o logaritmo de 10; o que também pode ser provado, a priori, como veremos, quando 

aplicamos na teoria dos logaritmos, as fórmulas algébricas. Briggs, um contemporâneo de 

Napier, é o autor dessa mudança no sistema de logaritmos, como na mudança das tabelas 

de logaritmos que são usadas comumente. Ele calculou uma parte, sendo o resto, ficando a 

cargo do holandês Vlacq (LAGRANGE, 1867, pp. 195, 196). 

Estas tabelas foram publicados em Gouda em 1628; elas contêm os logaritmos de 

todos os números desde 1 até 100000, calculados com precisão de dez casas decimais, e 

agora são muito raros: mas foi reconhecido, desde então que, para uso ordinário, sete 

casas decimais são mais que o suficiente, e é por isso que são encontradas nas tabelas que 

usamos diariamente. Briggs e Vlacq empregaram diferentes meios muito engenhosos para 

facilitar seus trabalhos. Aquele que se apresenta de maneira mais natural e que ainda um 

dos mais simples, é de começar pelos números 1, 10, 100, . .., cujos logaritmos são 0, 1, 2, . .., e de intercalar, entre os termos sucessivos das duas series, tantos termos 

correspondentes quanto se queira, na primeira por meio de médias proporcionais 



90 

 

geométricas, e na segunda por meio de médias aritméticas. Desta forma, quando teremos 

chegado a um termo da primeira série com aproximação de oito casas decimais do número 

dado, do qual se procura o logaritmo, o termo correspondente da outra serie será, com 

precisão de oito casas decimais, o logaritmo deste número: por exemplo, para obter o 

logaritmo de 2, como 2 cai entre 1 e 10, procuraremos primeiramente, pela extração da 

raiz quadrada de 10, a média proporcional geométrica entre 1 e 10, encontraremos 

3,1627766, e a média aritmética correspondente entre 0 e 1 será 
#� ou então 0,50000000; 

assim estamos assegurados que este ultimo número é o logaritmo do outro. Já que 2 está 

ainda entre 1 e o número que acabamos de encontrar, procuraremos a média proporcional 

geométrica entre estes dois números, encontrando o número 1,37823941; por isso, 

tomando a média aritmética entre 0 e 0,50000000, teremos o logaritmo deste número, o 

qual será 0,25000000. Agora, 2 estando entre este ultimo número e o precedente, será 

necessário, para aproximar ao máximo, procurar a média geométrica entre este dois em 

questão, assim como a média aritmética entre seus logaritmos, e assim por diante. 

Encontraremos deste modo, por uma grande quantidade de operações idênticas, que o 

logaritmo de 2 é 0,3010300, que o de 3 é 0,4771213, etc., levando o rigor que até a 

oitava casa decimal. Mas esse cálculo só é exigido para números primos; pois, para 

aqueles que são o produto de dois ou mais, os seus logaritmos são obtidos, simplesmente, 

por meio da soma dos logaritmos dos seus fatores (LAGRANGE, 1867, pp. 196, 197). 

Além disso, como não se faz mais necessário calcular logaritmos, exceto em casos 

particulares, poderíamos entender como inútil o detalhe que viemos de abordar; mas 

devemos ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes, indireta e penosa dos 

inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar seu fim, e quanto devemos 

a estes verdadeiros benfeitores da humanidade. Este conhecimento, aliás, não é mera 

curiosidade: ele pode servir para orientar em pesquisas similares, e sempre serve para 

lançar luz sobre os objetos com os quais estamos envolvidos (LAGRANGE, 1867, p. 

197). 

Sugestões de Questões 

Questão 3.1 – Pela definição do logaritmo de Napier, mostre que: 
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a) log	de	Napier	^( = �	log	de	Napier	^ + !1 − �"	log	de	Napier	1; 

b) log	de	Napier 	!_̀" = log	de	Napier	^ − log	de	Napier	a + 	log	de	Napier	1. 

Questão 3.2 – Encontre uma aproximação do número a, tal que log	de	Napier	a = 6. 

Questão 3.3 – Dado os enunciados abaixo, responda o que se pede. 

Enunciado 1: Dado quatro quantidades em proporção aritmética, a soma dos dois 

extremos é igual à soma das duas médias (VLACQ; BRIGGS; NAPIER, 1628). 

Enunciado 2: Dado três quantidades em proporção aritmética, a soma dos dois extremos 

é igual ao dobro da média (VLACQ; BRIGGS; NAPIER, 1628). 

a) Escreva cada enunciado utilizando as notações modernas. 

b) Demonstre os enunciados, utilizando procedimentos atuais. 

c) Relacione estes antigos enunciados com os seus referenciais modernos, caso seja 

possível. 

d) Algum desses enunciados poderia ser generalizado? 

Questão 3.4 – Sabendo que a transformação 

log � = log	de	Napier 1 − log	de	Napier �log	de	Napier 1 − log	de	Napier 10 

converte os logaritmos de Napier nos logaritmos de Briggs – os que usamos comumente –, 

e mostre que: 

a) log	1 = 	0; 

b) log	10 = 1; 

c) log	�� = 	log	� + 	log	�; 

d) log	!b" = 	log	� − log	�; 

e) log	�c = d	log	�. 

Questão 3.5 – Dada a figura abaixo, explique o que representa os algarismos contidos em 

cada uma das colunas (A, B e C), como eles estão dispostos e como eles foram 

encontrados. 



 

Figura 15. Fragmento de tábua logarítmica

Fonte: VLACQ; BRIGGS; NAPIER

Questão 3.6 – Usando o mesmo princ

exercício anterior, complete as lacunas encontradas na tabela 

A B Apresente os 
1 0,0000000 
2 0,3010299 
3 0,4771212 
4 0,6020599 
5  
6  
7  
8 0,9030899 
9 0,9542425 
10 1,0000000 
11  
12  
13  
14  
15  
16 1,2041199 

Observação: Não é necessário apresentar os referidos cálculos, quando o espaço 

destinado para tal, estiver preenchido com um traço (

Questão 3.7 – Dado os enunciados a

. Fragmento de tábua logarítmica 

VLACQ; BRIGGS; NAPIER (1628, p.2) 

Usando o mesmo princípio do cálculo realizado na tábua logarítmica e no 

exercício anterior, complete as lacunas encontradas na tabela a seguir. 

Apresente os cálculos realizados para encontrar o logaritmo desejado
- 
- 
- 2 × 2 = 4 → 0,3010299 + 0,3010299 = 0,6020599
 
 
 2 × 4 = 8 → 0,3010299 + 0,6020599 = 0,9030899
 
- 
 
 
 
 
 2 × 8 = 16 → 0,3010299 + 0,9030899 = 1,

Observação: Não é necessário apresentar os referidos cálculos, quando o espaço 

destinado para tal, estiver preenchido com um traço (-). 

Dado os enunciados a seguir, responda o que se pede. 
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lculo realizado na tábua logarítmica e no 

cálculos realizados para encontrar o logaritmo desejado 

6020599 

9030899 

,2041199 

Observação: Não é necessário apresentar os referidos cálculos, quando o espaço 
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Enunciado 1: A soma dos logaritmos de dois números inteiros é igual ao logaritmo de seu 

produto, quando o logaritmo da unidade é 0 (VLACQ; BRIGGS; NAPIER, 1628). 

Enunciado 2: A diferença dos logaritmos de dois números inteiros é igual de seu 

quociente, quando o logaritmo da unidade é 0 (VLACQ; BRIGGS; NAPIER, 1628). 

Enunciado 3: O logaritmo de um número é metade do logaritmo do seu quadrado, e o 

terço do logaritmo do seu cubo, quando o logaritmo da unidade é 0 (VLACQ; BRIGGS; 

NAPIER, 1628). 

e) Escreva cada enunciado utilizando as notações modernas. 

f) Demonstre os enunciados, utilizando procedimentos atuais. 

g) Relacione estes antigos enunciados com os seus referenciais modernos, caso seja 

possível. 

h) Algum desses enunciados poderia ser generalizado? 

Questão 3.8 – Pesquise acerca dos Bastões de Napier, também conhecidos como Ossos de 

Napier e enuncie, explicando com suas palavras a forma de utilização das tabuletas para os 

cálculos multiplicativos. 

Questão 3.9 – Confeccione os Bastões de Napier, segundo o modelo apresentado pelo 

professor e efetue as seguintes multiplicações, deixando claro que parte dos bastões foram 

utilizadas: 

a) 5 × 5 

b) 45 × 20 

c) 135 × 15; 

d) 305 × 98; 

e) 528 × 23; 

f) 2583 × 106; 

g) 8838 × 5899. 

h) 528 × 23; 

i) 25683 × 106; 

j) 18935 × 590.  
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4.3.6 Atividade 4: Lagrange e as Quatro Operações 

Nesta atividade não foi possível uma contextualização histórica, pois os algoritmos 

utilizados por Lagrange não estão sendo relacionados diretamente a nenhum matemático 

ou momento histórico. A única menção histórica feita nesta lição, acerca de um algoritmo 

em relação a um matemático, não passa de um mero comentário, quando Lagrange 

menciona que um algoritmo atribuído à Oughtred lhe parece menos simples e natural que 

aquele apresentado. Neste sentido tentamos contextualizar as aplicações das quatro 

operações trazendo os algoritmos para o universo da École Normale em 1795 e da família 

Ruzzene. 

É importante ressaltar que os dizeres contidos nas caixas de textos, distribuídas no 

decorrer da atividade, oferecem ao leitor uma tradução das exatas palavras e opiniões de 

Joseph Louis Lagrange proferidas durante cada lição. Neste sentido, buscamos manter o 

texto o mais original possível, adaptando-o apenas quando a tradução mais exata 

dificultaria a compreensão do mesmo. 

Para que os alunos tenham condições de aproveitar plenamente o que a atividade 

pode oferecer, seria necessário que tivessem noções a respeito de conceitos e propriedades 

modernos, de conteúdos como: teoria dos conjuntos, polinômios e as quatro operações. 

LAGRANGE: Adição e Subtração 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Primeiramente, com relação à adição, não há nada a acrescentar ao que já foi dito. 

A adição é uma operação tão simples que se concebe a partir de si mesma. Mas no que diz 

respeito à subtração, há outra maneira de fazer esta operação, que pode, às vezes, ser mais 

conveniente do que a forma comum, especialmente para aqueles que já estão 

acostumados. Trata-se de transformar a subtração em adição, tomando o complemento de 

cada algarismo do número que deve ser subtraído, em primeiro lugar por 10 e em seguida 

por 9. Suponhamos, por exemplo, que temos o número 2635 para ser subtraído do número 

7853; no lugar de dizer que subtraindo 5 de 13, resta 8; e em seguida, 3 de 4, resta 1; 6 de 

8, resta 2, e 2 de 7, reste 5, o que nos dá o resto total de 5218; eu direi: 5 complementar de 

5 para 10 e 3 fazem 8; eu escrevo 8; 6 complementar de 3 para 9 e 5 fazem 11, eu coloco 1 
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e retenho 1; em seguida 3 complementar de 6 para 9 e 9, que por causa do 1 retido fazem 

12, eu coloco 2, e retenho 1; finalmente 7 complementar de 2 para 9 e 8, por causa do 1 

retido, fazem 15, eu coloco 5, e não retenho nada, porque a operação está terminada, e 

será preciso ignorar a ultima dezena que tinha sido emprestada no decorrer da operação; 

assim 5218 ainda permanece o resto (LAGRANGE, 1867, p. 199). 

Sugestões de Questões 

Questão 4.1 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada passo, 

o algoritmo utilizado por Lagrange. 

Questão 4.2 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada passo, 

o algoritmo com o qual já estamos acostumados a efetuar nossas subtrações. 

Questão 4.3 – Após abordar o algoritmo da subtração, ensinado por seu antigo mestre, o 

Professor Ruzzene pede para que os seus alunos efetuem, utilizando o algoritmo 

apresentado, as seguintes operações: 

a) 10 − 8; 

b) 78 − 26; 

c) 56 − 27; 

d) 250 − 150; 

e) 3056 − 1892; 

f) 5218 − 2635; 

g) 2583 − 1096; 

h) 8932456715 − 5894964269. 

Questão 4.4 – Ao terminar seu dia de trabalho, o professor Ruzzene se lembra do período 

em que esteve na Escola Normal. Naquele ano, 250 gramas de pão custavam 15 francos. 

Certo dia, Pierre Ruzzene enfrenta uma fila de duas horas para comprar 500 gramas de pão 

e um par de botas. Sabendo que o valor das botas é 1200 francos, e que o senhor Ruzzene 

levava consigo 3 Assignats (documento em papel comparável as cédulas atuais) de 400 

francos cada, 3 moedas de 24 francos, 7 moedas de 12 francos e 5 moedas de 6 francos, 
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quanto sobraria do seu dinheiro? Efetue a subtração utilizando o algoritmo ensinado por 

Lagrange. 

Questão 4.5 – Calcule (cf. GIROD, 1885): 

a" 3� + 2�;	b" −6� − 3�;	c" −9g + 12g;	
d) 6� − 4�; 

e) 
 � �� − �< ��; 

f) 3 #� �� − 7 ?=��; 

g) −4 ?##gh + 7 #>gh; 

h) −2 #��� − 5  > ��; 

i) � + �; 

j) – � − �; 

k) –g + h; 

l) +� − �. 

Questão 4.6 – Calcule (cf. GIROD, 1885): 

a) 6 + 2� − 3�; 

b) 4g − � − 3�; 

c) 6�� − 3� − 3�� − 4�; 

d) 3�� − 5� + 4 − 2�� + 3� − 5; e" 8��b + 2ab� − 3b − 4�� − 7ab� + 8b ;	f" 3� b − 5a�b� + 4ab − 7a b − 8a�b� + 15ab + 2a b + 6a�b� − 5ab −4a b + 7a�b� − 2ab .	
Questão 4.7 – O que se tornará a expressão � − !� − �" se substituirmos � por � +q, � 

por � − !� − �) e � por � +q (cf. GIROD, 1885)? 

Questão 4.8 – Calcule o valor de: � + � + . + d, � − � − . + d, � + � − . − d, � − !� −. + d", � − � + !. − d" e � − {� − [. − !� − d"]}; sabendo que: � = 2� − 3��� +
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4��� + 5� , � = 7� − 8��� − 9��� + 3� , . = 3� + 2��� − 4��� − 5� , d =−2� + 3��� + 6��� − 4�  (cf. GIROD, 1885). 

Questão 4.9 – A soma de dois números consecutivos é igual a 663, quais são estes dois 

números (cf. RETSIN, 1862)? 

Questão 4.10 – x representa um número, expresse o número que o supera de a unidades 

(cf. RITT, 1860). 

Questão 4.11 – Um indivíduo que possede uma fortuna expressa por x, recebe por meio de 

duas heranças valores a e b: quanto possede este indivíduo atualmente (cf. RITT, 1860)? 

Questão 4.12 – Designando por x a idade atual de um indivíduo, como expressar a idade 

que ele terá em vinte anos (cf. RITT, 1860)? 

Questão 4.13 – Uma mercadoria vendida, com um lucro de � francos, para um indivíduo 

que a revende, com um lucro de � francos, para um outro indivíduo que ganha � francos ao 

revendê-la novamente. Expresse o valor pelo qual a mercadoria foi vendida pela primeira 

vez, sendo � o preço inicial de compra (cf. RITT, 1860). 

Questão 4.14 – Pierre e Paul possuem juntos 5999 francos; Pierre tem 941 francos a mais 

que Paul, quantos francos possuem cada um deles (cf. RETSIN, 1862)? 

Questão 4.15 – Em um retângulo, o lado maior supera, em � metros, o menor. Expresse o 

valor do contorno deste retângulo, sendo � o lado menor (cf. RITT, 1860). 

Questão 4.16 – Em um jogo de 32 cartas escolhemos, de início, x cartas mais 3; numa 

segunda vez, escolhemos o dobro do escolhido na primeira oportunidade, mais 4 cartas. 

Expresse quantas cartas sobraram no baralho (cf. RITT, 1860). 

Questão 4.17 – Numa mistura composta por duas substâncias L e M, cujas massas, em 

quilograma, são respectivamente � e �, acrescentamos � em L e retiramos � de M. Qual a 

massa de M resultante? Qual a massa final da mistura (cf. RITT, 1860)? 

Questão 4.18 – Dos dois ângulos de um triângulo, L, M e J, M é menor que L em � graus. 

Expresse o valor de J, sendo � o valor em graus de L (cf. RITT, 1860). 
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LAGRANGE: Multiplicação 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Para a multiplicação, se apresenta diferentes atalhos oriundos do sistema decimal. 

Em primeiro lugar, sabemos que, se devemos multiplicar por 10, temos apenas de 

acrescentar um zero; se queremos multiplicar por 100, acrescentamos dois zeros; em 1000, três zeros, etc. (LAGRANGE, 1867, p. 200). 

Assim, se for necessário multiplicar por uma alíquota de 10, por exemplo, 5, só 

teríamos que multiplicar por 10 e em seguida dividir por 2; por 25, multiplicaríamos por 

100, e dividiríamos por 4, e assim por diante, para todos os produtos de 5 (LAGRANGE, 

1867, p. 200). 

Quando um número inteiro com decimais é multiplicado por um número inteiro 

com decimais, a regra geral é de olhar os dois números como números inteiros, em 

seguida repartir, da direita para esquerda, nos produtos tantas algarismos quanto existem 

casas decimais nos dois números; mas esta regra tem frequentemente, na prática, o 

inconveniente de estender a operação em demasia: pois, quando temos números que 

contêm decimais, estes números só são ordinariamente exatos que numa certa quantidade 

de casas decimais; assim só devemos conservar no produto que as partes decimais de 

mesma ordem. Por exemplo, se o multiplicando e o multiplicador contêm cada um, duas 

casas decimais e só possuem esse grau de precisão, teremos, pelo método ordinário, 

quatro casa decimais do produto entre eles; por consequência, será necessário desprezar as 

duas ultimas casas como desnecessárias, e até mesmo como inexatas. Eis como podemos 

proceder para obter no produto apenas as casas decimais que desejarmos (LAGRANGE, 

1867, p. 200). 

Eu observo, primeiramente, que no modo ordinário de fazermos uma 

multiplicação, começamos pelas unidades do multiplicador, que multiplicamos por 

aquelas do multiplicando, e assim por diante. Mas nada nos obriga a começar pela direita 

do multiplicador, podemos igualmente começar pela esquerda; e, para dizer a verdade, eu 

não entendo porque não preferimos deste modo, que teria a vantagem de nos dar, de 

imediato, os algarismos dos valores superiores; pois, habitualmente na multiplicação dos 

grandes números, o que nos interessa mais, são as ultimas casas dos algarismos; tanto que 

frequentemente multiplicamos apenas para conhecermos alguns dos algarismos das 
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ultimas casas; e é ai, diga-se de passagem, uma das grandes vantagens do cálculo pelos 

logaritmos, os quais nos dão sempre, nas multiplicações assim como nas divisões, assim 

como na elevação de potências e na extração de raízes, os algarismos segundo a ordem de 

suas casas decimais, começando pela mais elevada, ou seja, indo da esquerda para direita 

(LAGRANGE, 1867, pp. 200, 201). 

Fazendo a multiplicação desta forma, não teremos propriamente outras diferenças 

no produto, a não pelo fato de termos como primeira linha aquela que teria sido a ultima, 

seguindo o método comum, como segunda aquela que teria sido a penúltima e assim por 

diante (LAGRANGE, 1867, p. 201). 

Isto pode parecer indiferente quando tratamos de números inteiros e que queremos 

obter um produto exato; mas, quando há partes decimais, o essencial é de primeiramente 

obter, no produto dos algarismos dos números inteiros, e descer, em seguida, 

sucessivamente para aqueles dos números decimais; ao invés que, seguindo a 

procedimento ordinário, começaríamos pelos últimos algarismos decimais, e 

retornaríamos sucessivamente aos algarismos dos números inteiros (LAGRANGE, 1867, 

p. 201). 

Para fazer uso deste método, escreveremos o multiplicador abaixo do 

multiplicando, de maneira que o algarismo das unidades do multiplicador esteja acima do 

ultimo algarismo do multiplicando. Em seguida começaremos pelo ultimo algarismo a 

esquerda do multiplicador, que multiplicaremos no modo ordinário por todos aqueles do 

multiplicando, começando pelo ultimo a direita, e seguindo sucessivamente em direção a 

esquerda; e tomaremos o cuidado de colocar o primeiro algarismo deste produto abaixo do 

algarismo do multiplicador, e os outros sucessivamente a esquerda deste aqui. Agiremos 

da mesma forma para o segundo algarismo do multiplicador, colocando igualmente abaixo 

deste algarismo o primeiro algarismo do produto, e assim por diante. O lugar da vírgula, 

nestes diferentes produtos, será a mesma que no multiplicando, quer dizer que as unidades 

dos produtos se encontraram todas numa mesma linha vertical com aquelas do 

multiplicando; consequentemente, aquelas da soma de todos os produtos ou do produto 

total estarão ainda na mesma linha. Assim será fácil de calcular apenas as casas decimais 

que desejarmos (LAGRANGE, 1867, pp. 201, 202). 

Eis um exemplo desta operação, onde o multiplicando é 437,25, e o multiplicador 

é 27,34: 
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437,25														27,34 

		o87453060			131					17p
0								75						17	5		49	00 

o11954|41	50 

Escrevi no produto todas as casas decimais; mas, é fácil ver como podemos levar 

em consideração aquelas que queremos desprezar. A linha vertical serve para marcar de 

maneira mais distinta o lugar da vírgula (LAGRANGE, 1867, p. 202). 

No mais, temos algo a ser considerado na multiplicação de números com casas 

decimais: é que poderemos, de vontade própria, mudar a posição da vírgula, já que, se 

avançarmos a vírgula da direita para a esquerda num número, o multiplicaremos por 10 ou 

por 100, ⋯; e, se recuássemos tantas virgulas quanto no caso anterior, da esquerda para a 

direita no outro número, dividiríamos por 10 ou por 100; de onde resulta que, podemos 

avançar a esmo a virgula de um dos dois números, por visto que recuemos o mesmo 

número de vezes no outro número, teremos sempre o mesmo produto; por esse método, 

poderemos fazer de forma que um dos dois números seja sempre um número sem 

decimais, o que torna a questão mas simples (LAGRANGE, 1867, p. 202). 

Sugestões de Questões 

Questão 4.19 – O que Lagrange quer dizer quando afirma que 5 é uma alíquota de 10? 

Questão 4.20 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada 

passo, o algoritmo utilizado por Lagrange. 

Questão 4.21 – Descreva, com suas palavras e notações modernas, enumerando cada 

procedimento utilizado, o algoritmo com o qual já estamos acostumados a efetuar nossas 

multiplicações. 

Questão 4.22 – Quando terminou de explicar o algoritmo da multiplicação, ensinado por 

Lagrange, o Professor Ruzzene pediu para que os seus alunos efetuassem, utilizando o 

algoritmo apresentado e deixando em evidência cada procedimento, as seguintes 

operações: 
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a) 21350,56 × 150,12; 

b) 3056,15 × 18,98; 

c) 5218 × 23; 

d) 2583 × 1096; 

e) 8932456715 × 589426,89. 

Questão 4.23 – Nos anos que sucederam a Revolução Francesa, a nova Republica foi 

assolada por uma inflação que castigou a população. Os preços dos alimentos se elevaram 

rapidamente agravando a fome dos cidadãos franceses. Naquele período, um boisseau 

(antiga medida equivalente a um decalitro) de farinha que valia 2 francos, em 1790, chegou 

a valer aproximadamente 112,5 vezes o seu valor, cinco anos depois; assim como um par 

de meias de lã, cujo valor era de 3 francos, passou a valer 33,34 vezes seu valor original, 

em 1795. Enquanto relembrava estes fatos, Pierre Ruzzene pede para que seus alunos 

calculem o valor de um par de meias de lã e de um boisseau de farinha no início de 1795. 

Questão 4.24 – Coloque sob a forma de um produto de dois fatores o polinômio: 3��� ��� + 4� ��� − 5������� (cf. BULLETIN, 1927). 

Questão 4.25 – Efetue os seguintes produtos (cf. BULLETIN, 1927). 

a) r4��� +  ? ��� − � � s r3��� − #� ���� + �? �� − 3��s; 
b) �t. �u. �tu. ��t�u; 

c) !3� − 2�" . 
Questão 4.26 – Efetue as seguintes multiplicações (cf. GIROD, 1885): 

a) �� × ��; 

b) �� × �ℎ; 

c) Sd × �.; 

d) ���� × �� ; 

e) wS × ℎx�; 

f) 5� � × 2���; 

g) 3 #> �� × 2 #� ���; 

h) !� − ��� + ��� − � " × ���; 
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i) r ? ���� − ?> �=�? − � � �s × #?� � ��; 
j) [3�� − !4�� − 3�" + 8�� − 5��!2� + ��"]. 

Questão 4.27 – O produto de dois números é duzentos e quarenta; se adicionarmos três ao 

multiplicador, o produto será 276; encontre estes dois números (cf. BULLETIN, 1927). 

Questão 4.28 – Um irmão e uma irmã possuem juntos 20 anos; a irmã tem dois anos a 

mais que o dobro da idade de seu irmão; qual é a idade de cada um deles (cf. RETSIN, 

1862)? 

LAGRANGE: Divisão 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

A divisão é susceptível de uma simplificação semelhante; pois, como a quociente 

continua a mesmo multiplicando ou dividindo o dividendo e o divisor igualmente por um 

mesmo número, acontece que na divisão podemos avançar ou recuar a virgula dos dois 

números, por visto que avancemos ou recuemos igualmente todos os lados; de modo que 

por esse caminho podemos reduzir o divisor para que permaneça sempre um número 

inteiro; o que facilita infinitamente a operação, já que, os decimais se encontrando apenas 

no dividendo, poderemos fazer uma divisão de modo ordinário, e desprezar na operação 

os números que dariam decimais numa casa inferior àquela da qual queremos considerar. 

Conhecemos a famosa propriedade do número 9, que consiste em: se um número é 

divisível por 9, a soma de todos os seus algarismos também é divisível por 9. Podemos 

por esse meio, ver de imediato, não apenas se um número é divisível por 9, mas também 

qual é seu resto; pois basta somar os algarismo que o compõem, e a dividir por 9, o resto 

será o mesmo que aquele do número proposto. 

A demonstração deste processo não é difícil; ela depende que os números 10 

menos 1, 100 menos 1, 1000 menos 1, ... sejam todos divisíveis por 9; o que é evidente, 

estes números sendo 9, 99, 999, . ... 
Se então subtrairmos de um número qualquer a soma de todos os algarismos ou 

caracteres que o compõem, teremos como resto a algarismo das dezenas, multiplicado por 
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9, mais aquele das centenas, multiplicado por 99, mais aquele dos milhares multiplicado 

por 999, e assim por diante; de onde fica claro que este resto é todo divisível por 9. Por 

consequência, se a mesma soma de algarismos é divisível por 9, o número proposto 

também o será, e se ela não for divisível por 9, o número também não o será; mas o resto 

da divisão será o mesmo do início ao fim. 

No caso do número 9, vemos claramente que 10 menos 1, 100 menos 1, ... , são 

todos divisíveis por 9; mas a Álgebra nos mostra que esta propriedade é geral para todos 

os números �; pois encontramos que � − 1, �� − 1, � − 1, �� − 1,⋯. 

são quantidades, todas divisíveis por � − 1; de fato, fazendo a divisão, temos os 

quocientes 1, � + 1, �� + � + 1, � + �� + � + 1,⋯. 

É fácil concluir a partir disto que esta propriedade do número 9 tem lugar no nosso 

sistema de Aritmética decimal, já que 9 é 10 menos 1 e que, em todos os outros sistemas 

fundados sobre progressão �,	��, � ,	. . ., seria o número � − 1 que gozaria da mesma 

propriedade. Assim, no sistema duo decimal, seria o número 11; de modo que, nesse 

sistema, todo número do qual a soma dos algarismos serão divisíveis por 11 o será 

também por esse número. 

Mas podemos generalizar esta propriedade do número 9 pela seguinte 

consideração: como todo número, no nosso sistema, é representado pela soma de alguns 

termos da progressão 1, 10, 100, 1000, ⋯, multiplicados cada um por um dos nove 

algarismos 1,	2, 3,	4, ⋯,9 , é fácil conceber que o resto da divisão de um número qualquer 

por um divisor dado será igual a soma dos restos da divisão dos termos 1, 10, 100, 1000, ⋯ pelo mesmo divisor, estes resto sendo multiplicados cada um por um algarismo 

correspondente que multiplica cada termo; então, se denotamos em geral o divisor dado 

por N, e que g,	h,	�, ⋯, sejam os restos de divisão dos números 1, 10, 100, 1000, ⋯ por N, o resto da divisão de um número qualquer a, do qual os caracteres, indo da direita para 

a esquerda, seriam �,	�,	�, ⋯, será evidentemente igual à g. � + h. � + �. � + ⋯. 

Neste caso, conhecendo para um divisor dado D os restos g,	h,	�, ⋯ que só 

dependem deste divisor, e que são sempre os mesmos para o mesmo divisor, bastará 

escrever os restos abaixo dos números propostos, indo da direita para esquerda, e fazendo 

em seguida os diferentes produtos da cada algarismo por aquele que esta abaixo. A soma 

de todos estes produtos será o resto total da divisão do número proposto pelo mesmo 

divisor D. E, si esta soma for maior que D, poderemos procurar novamente o resto da 
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divisão por D, e assim por diante, até que chegaremos a um resto inferior que D, que será 

a variável resto procurado: de onde se segue que o número proposto só será exatamente 

dividido que pelo divisor dado de tal modo que o ultimo resto encontrado desta forma será 

nulo. 

Os restos da divisão dos termos 1, 10, 100, 1000,⋯ por 9 são sempre a unidade; 

assim a soma dos algarismos de um número qualquer é o resto da divisão deste número 

por 9. Os restos da divisão dos mesmos termos por 8 são 1, 2, 4, 0, 0, 0,⋯	: então teremos 

o resto da divisão de um número qualquer por 8, tomando a soma do primeiro algarismo a 

direita, do segundo (indo da direita para a esquerda) multiplicado por 2, e do terceiro 

multiplicado por 4. 

Os restos da divisão dos mesmos termos 1, 10, 100, 1000,⋯ por 7, são 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3,⋯, onde os mesmos restos retornam sempre na mesma ordem; assim, 

sendo o número 13527541 a dividir por 7, eu o escreverei com os restos abaixo: 

1352754131546231 	 			 1					 			 12	 	 10 

	 			 42					 			 8	 	 25 

							 	 3	 		 3 													104PPPPP 													231 	 	 4				 	 0	 					 2 

																		6 

Fazendo em seguida os produtos parciais e os adicionando, eu encontro 

primeiramente o número 104, que seria o resto da divisão do número dado por 7, se ele 

não fosse maior que este divisor; eu repito então a operação sobre este resto, e encontro 

como segundo resto 6, que é o verdadeiro resto da divisão em questão. 

Observarei ainda, em relação a estes restos e das multiplicações dependentes deles, 

que podemos simplificar esta aqui admitindo restos negativos no lugar daqueles que se 

encontravam maiores que a metade do divisor; e para isso basta subtrair de novo o divisor 
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de cada um destes restos: assim, ao invés dos restos abaixo: 6, 4, 5, teríamos estes aqui −1,−3, −2; assim, os restos pelo divisor 7 serão 1, 3, 2, −1,−3,−2, 1, 3, … tendendo ao 

infinito. 

Desta maneira, terei, no exemplo precedente, 

1352754131231231 

	 	7 1			 	6 12	 10 10 

	 23 3	 								 3 

	 29	�ydz�y 23	 		6 

Coloco uma barra abaixo dos algarismos que devem ser tomados negativamente; 

Subtraio a soma dos produtos destes algarismos por aqueles que estão acima deles da 

soma dos outros produtos, como vemos neste exemplo. Basta então encontrar para cada 

divisor os restos da divisão dos números 1, 10, 100, 1000,⋯; porém a coisa é facilitada 

com a divisão atual; mas podemos conseguir de uma maneira ainda mais simples, 

considerando que, se � é o resto da divisão de 10, �� será aquele da divisão de 100, 

quadrado de 10; assim bastará repartir �� tantas vezes o divisor quanto for necessário, 

para que tenhamos um resto positivo ou negativo, inferior à metade deste divisor. Seja � 
este resto; então bastará multiplicar por �, resto da divisão de 10, para obter aquele da 

divisão de 1000, porque 1000 é 100 × 10, e assim por diante. 

Assim, dividindo 10 por 7, temos 3 de resto, então o resto da divisão de 100 será 9, ou então 2, subtraindo o divisor 7; em seguida o resto da divisão de 1000 será o 

produto de 2 por 3, quer dizer 6, ou então −1, subtraindo novamente 7: daí o resto da 

divisão de 1000 será o produto de −1 por 3, a saber −3, e assim por diante. 

Tomemos por divisor 11; o resto da divisão de 1 é 1, aquele da divisão de 10 é 10, 

de onde subtraindo o divisor 11, temos � − 1; o resto da divisão de 100 será então o 

quadrado de −1, a saber −1, e assim por diante; de modo que todos os restos serão 1, −1, 1, −1, 1, −1,⋯, ao infinito. 

Daí resulta a propriedade conhecida do número 11, a saber, que se adicionamos e 

subtraímos alternadamente todos os algarismos de um número qualquer, quer dizer que 

tomemos a soma do primeiro, do terceiro, do quinto, etc., e que subtraímos a soma do 
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segundo, do quarto, etc., teremos o resto da divisão deste número por 11. 

Esta teoria dos restos é bastante curiosa, e deu lugar a especulações engenhosas e 

difíceis. Podemos demonstrar, por exemplo, que, quando o divisor é um número primo, os 

restos de uma progressão qualquer 1, �, ��, � , ��, ⋯ formam sempre períodos que 

retornam infinitamente, e que começam todas como a primeira pela unidade; de modo 

que, quando a unidade aparece por entre os restos, podemos continuar infinitamente pela 

simples repetição dos restos precedentes. Demonstramos também que estes períodos só 

podem conter apenas um número de termos igual ao divisor menos 1, ou à uma alíquota 

do divisor menos 1; mas podemos ainda determinar, a priori, este número por meio de um 

divisor, qualquer, dado. 

Quanto ao uso deste método para encontrar o resto da divisão de um número por 

um divisor dado, ele poderá ser muito útil, se temos que dividir vários números por um 

mesmo número, e formar uma tabela dos restos. Como a divisão por 9 e por 11 é muito 

simples, podemos empregá-la como prova para a multiplicação e divisão. Com efeito, 

tendo encontrado os restos da divisão do multiplicando e do multiplicador, bastará 

encontrar o produto destes dois restos, e subtraindo, se necessário, o divisor uma ou mais 

vezes, teremos o resto da divisão do produto, que deverá por consequência combinar-se 

com aquele que encontraremos pela mesma operação. De mesmo modo, como na divisão, 

o dividendo menos o resto deve ser igual ao produto do divisor e do quociente, poderemos 

para isso, tirar a mesma prova. 

A proposição que acabo de supor, que o produto dos restos da divisão dos dois 

números por um mesmo divisor é igual ao resto da divisão do produto destes números 

pelo mesmo divisor, é facilmente concebível. Eis aqui uma demonstração geral. 

Sejam ̂  e a os dois números, N o divisor, � e � os quocientes, e �, � os dois 

restos; fica claro que teremos ̂= �N + �, a = �N + �, com os quais, fazendo a 

multiplicação ̂ a = ��N� + ��N + ��N + ��; onde vemos que todos os termos são 

divisíveis por N, a exceção do ultimo ��, de onde se segue que �� será o resto da divisão ^a por N; vemos ainda que, se subtrairmos de �� um múltiplo qualquer de N, como gN, 

então �� − gN será também o resto da divisão de ^a por N; pois, colocando o valor ̂a 

sob esta forma ��N� + ��N + ��N +gN + �� − gN, vemos que todos os outros termos 

são divisíveis por D. 

Assim poderemos sempre fazer de modo que o resto �� − gN seja inferior à N, ou 
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mesmo inferior à 
{�, empregando restos negativos. 

Eis aqui tudo que tinha para dizer a respeito da multiplicação de da divisão. Não 

estou falando da extração das raízes; a regra é bastante simples para as raízes quadradas; 

ele conduz diretamente ao objetivo, e não há necessidade de ir tateando. Para as raízes 

cúbicas e de graus superiores, é raro haver necessidade de extrair as raízes; aliás, por meio 

dos logaritmos, podemos extraí-los com grande facilidade, e podemos levar a exatidão, em 

casas decimais, tão grande quanto os logaritmos podem comportá-las; assim, com 

logaritmos de sete algarismos, podemos extrair raízes com sete algarismos, e, empregando 

as grandes tabelas, onde os logaritmos são levados até dez casas decimais, podemos obter 

também dez algarismos no resultado. (LAGRANGE, 1867). 

Sugestões de Questões 

Questão 4.29 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada 

passo, o algoritmo utilizado por Lagrange para a realização do cálculo de divisão. 

Questão 4.30 – Enuncie, com suas palavras e notações modernas, enumerando cada 

procedimento, o algoritmo que utilizamos habitualmente para o cálculo da divisão. 

Questão 4.31 – Divida 15480 francos entre duas pessoas, de modo que a primeira terá 

1000 a menos que o triplo da parte que cabe a segunda. Quais foram os dois números 

obtidos (cf. RETSIN, 1862)? 

Questão 4.32 – Divida o número 98 em duas partes de tal forma que o triplo da maior 

supera em 7 o quádruplo do menor. Quais foram os dois números obtidos (cf. RETSIN, 

1862)? 

Questão 4.33 – Foi pago 250 francos por 90 garrafas de vinho, cuja primeira parte foi 

vendida a 2 francos, a garrafa, e a segunda, a 2,50 francos. Quantas garrafas foram 

vendidas de cada uma das duas qualidades de vinho (cf. RETSIN, 1862)? 

Questão 4.34 – Efetue as seguintes divisões (cf. GIROD, 1885): 

a) 8� ∶ 4; 
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b) 48g� ∶ 6; 

c) 5�� ∶ �; 

d) 38���� ∶ 19� �; 

e) 26g ��� ∶ 13g��; 

f) 
 ? ���� ∶ �< ���; 

g) 3 #� ��ℎ�x ∶ 	 � ��x; 

h) !12������ − 24�� �� − 18��� + 6��" ∶ !−6��"; 
i) [3���!g + h" − 4� ��!g − h" + 7���!g� − h�"] ∶ [5��!g� − h�"]; 
j) !3�? − 2�� + 7� − 12�� − 5� + 3" ∶ !� − 2"; 
k) !3�� − 2� + 7" ∶ !� − 5". 

Questão 4.35 – Divida o polinômio �= − �? + �� − 4� + 3�� + � − 1 pelo polinômio �� − 2� + 1 (cf. BULLETIN, 1927). 

Questão 4.36 – Sejam L e M polinômios de uma mesma variável, a condição necessária e 

suficiente, para que o polinômio L seja divisível pelo polinômio M, é que o resto da divisão 

do polinômio L por M seja identicamente nula. Lembrado este fato, considere o polinômio �� − 3� + �� + � e determine � e � de tal modo que este polinômio seja divisível por �� − 2� + 4 (cf. BULLETIN, 1927). 

Questão 4.37 – Encontre, sem simplificações prévias, os restos e quocientes das seguintes 

divisões (cf. BULLETIN, 1927): 

a) !3� + 4�� − 5�" ∶ !� − 1"; 
b) !12�� − 5�� − 4���� − 3� � − 5��" ∶ !� − �". 

Questão 4.38 – Que valor deve-se atribuir à b, para que o polinômio 7�� − 5� + 2�� −6� + � seja, exatamente, divisível por � + 5 (cf. DUFAILLY, 1884)? 

Questão 4.39 – Dividir �� − � + 1 por �� + 1, e determinar o valor de a para o qual a 

divisão será exata (cf. DUFAILLY, 1884). 

Questão 4.40 – Estabelecer a condição de divisibilidade para que �t ∓ �t seja divisível 

por �u ∓ �u, tendo por resto zero (cf. DUFAILLY, 1884). 
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Questão 4.41 – Simplifique a fração 
��4�=��?�� (cf. DUFAILLY, 1884). 

4.3.7 Atividade 5: Lagrange e a Regra de Três 

Segundo Lagrange, uma das operações mais importantes da Aritmética é aquela que 

chamamos a regra de três, que consiste sempre em encontrar o quarto termo de uma 

proporção na qual os três primeiros termos são dados (LAGRANGE, 1867, p. 209). 

Na atualidade a regra de três, ensinada no ensino fundamental e médio, reforça as 

noções de proporção que os alunos utilizaram posteriormente, nas interações diárias ou em 

sua vida acadêmica. 

É importante ressaltar que os dizeres contidos nas caixas de textos, distribuídas no 

decorrer da atividade, oferecem ao leitor uma tradução das exatas palavras e opiniões de 

Joseph Louis Lagrange proferidas durante cada lição. Neste sentido, buscamos manter o 

texto o mais original possível, adaptando-o apenas quando a tradução mais exata 

dificultaria a compreensão do mesmo. 

Nesta atividade não foi possível uma contextualização histórica, pois os algoritmos 

utilizados por Lagrange não foram relacionados diretamente a nenhum matemático ou 

momento histórico. 

Para que os alunos tenham condições de aproveitar plenamente o que a atividade 

pode oferecer, seria necessário que tivessem noções a respeito de conceitos e propriedades 

modernos, de conteúdos como: teoria dos conjuntos, polinômios e as quatro operações. 

LAGRANGE: Regra de Três (Primeira Parte) 

Tradução do recorte de texto de Joseph Louis Lagrange referente ao conteúdo abordado 

Em geral, basta entender do que se trata a questão: a regra ordinária de três aplica-

se sempre, igualmente, toda vez que uma quantidade aumenta ou diminui na mesma 

relação que outra quantidade; por exemplo, a preço das coisas aumentam 

proporcionalmente a quantidade delas, de modo que, a coisa estando em dobro, o preço 

dobrará, e assim por diante; da mesma forma, o produto do trabalho aumenta em 
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proporção ao número de pessoas empregadas. Mas existem coisas que aumentem ao 

mesmo tempo em duas relações diferentes: por exemplo, a quantidade do trabalho 

aumenta segundo o número de pessoas empregadas, e aumenta também segundo o tempo 

empregado. Existem outras coisas que diminuem à medida que outras aumentam. Tudo 

isto se reduz a uma consideração bem simples: é que, se uma quantidade aumenta ao 

mesmo tempo na proporção que uma ou mais, outras quantidades aumentam, e que outras 

quantidades diminuem, é o mesmo que dizermos: a quantidade proposta aumenta como o 

produto das quantidades que aumentam ao mesmo tempo que esta ultima, dividido pelo 

produto daquelas que diminuem ao mesmo tempo que ela. Assim, como o resultado do 

trabalho aumenta à medida que há mais trabalhadores, e que trabalham mais tempo, e que 

diminui à medida que a obra é mais difícil, diremos que o resultado é proporcional ao 

número de trabalhadores, multiplicado pelo número que mede o tempo, e dividido pelo 

número que mede ou exprime a dificuldade da obra (LAGRANGE, 1867, pp. 209, 210). 

Todavia devemos fazer atenção a uma coisa, é que a regra de três só pode 

propriamente aplicar-se que às coisas que aumentam sempre numa relação constante. Por 

exemplo, suponhamos que, se um homem faz num dia certa quantidade obra, dois homens 

farão o dobro, três homens o triplo, quatro o quádruplo, etc. Isto poderá não ocorrer; mas, 

na regra da proporção, supomos que isto ocorre, pois caso contrário, não poderíamos 

empregá-la de forma legítima (LAGRANGE, 1867, p.210). 

Quando a lei do crescimento ou decrescimento é variável, a regra de três não se 

aplicará, e as regras ordinárias da Aritmética estão descartadas. É necessário, então, 

recorrer à Álgebra (LAGRANGE, 1867, p.210). 

A regra de três só é aplicável nos casos de proporção constante. Este caso tem 

lugar na maior parte das coisas de uso mundano. Em geral, o preço é sempre proporcional 

à quantidade de coisas; de modo que, se uma coisa vale tanto, duas coisas valerão o dobro, 

três o triplo, quatro o quádruplo, etc. Ocorre o mesmo com o produto do trabalho, em 

relação ao número de trabalhadores e a duração do trabalho; Existem, entretanto, alguns 

casos onde podemos nos enganar. Se dois cavalos, por exemplo, podem arrastar uma 

massa de um certo valor, seria natural acreditar que quatro cavalos arrastariam o dobro, 

seis o triplo; todavia isso não ocorre a rigor, pois seria necessário que os quatro cavalos 

arrastassem, todos igualmente e do mesmo modo, o que é quase impossível na prática. O 

que geralmente acontece, é encontrarmos por meio de cálculos, resultados que não 

condizem com a realidade; mas então não culpa do cálculo que sempre produz um 
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resultado baseado naquilo que foi expresso. Supomos a proporção constante; o resultado é 

fundamentado sobre esta suposição: se ela for falsa, o resultado também será 

necessariamente falso. Todas as vezes que quisemos acusar o calculo, só fizemos pôr a 

culpa no cálculo ao invés de culpar quem o calculou: ele empregou dados falsos e 

inexatos, o que não é de se admirar que o resultado também o fosse (LAGRANGE, 1867, 

pp. 210, 211). 

Sugestões de Questões 

Questão 5.1 – Com suas palavras e notações modernas, explicite, enumerando cada passo, 

o algoritmo utilizado por Lagrange. 

Questão 5.2 – Quando Lagrange explica que “o preço das coisas aumentam 

proporcionalmente a quantidade delas, de modo que, a coisa estando em dobro, o preço 

dobrará, e assim por diante” (LAGRANGE, 1867, p. 209), podemos tomar esta informação 

como uma verdade estritamente verdadeira? Isto aconteceria na maioria das situações em 

nossa realidade atual? Descreva, no tocante às proporções, que situações podem ocorrer 

quando, por exemplo, fazemos compras no mercado e aumentamos o número itens de uma 

mesma espécie. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, nosso principal objetivo foi investigar o potencial didático de uma 

obra antiga voltada ao ensino de matemática e tomá-la suporte conceitual e didático para a 

criação de um modelo de atividades didáticas para o ensino de matemática, tanto na 

formação de professores de matemática como para a aprendizagem matemática de 

estudantes do ensino fundamental. Em nossos caso a obra antiga refere-se a um livro 

elaborado e piblicado por Joseph Louis Lagrange  (1736-1813), em 1795. 

A esse respeito é necessário lembrar que durante o estudo da obra Leçons 

élémentaires sur les mathématiques données a l'École Normale en 1795 – leitura 

aprofundada, tradução e comentários, a respeito da mesma –, cujas características já foram 

descritas na decorrer do trabalho, constatamos não apenas os fortes indícios de uso da 

história da matemática como um recurso didático; mas, ainda, que em razão da estrutura e 

da função da École Normale, local de origem da abra, ideias, convicções e práticas 

docentes, do matemático e professor francês, ressoaram por diversas outras escolas, 

formando e educando gerações posteriores, por isso a importância histórica e relevância 

didática deste material para a formação de professores de Matemática. 

Para que pudesse alcançar os objetivos propostos, uma das ações metodológicas 

que se fizeram necessárias foi a adaptação da metodologia de ensino presente no livro 

investigado, com vistas à elaboração de atividades didáticas (para formação de professores 

de Matemática ou no ensino fundamental), usando como recurso didático sugestões de 

questões contextualizadas (criadas durante o estudo), assim como, àquelas, originais, 

oriundas de fontes primárias e secundárias (demais livros relacionáveis a obra estudada) 

que tivessem o mesmo perfil tecnicista adotado pela Escola Normal de Paris, naquele 

período. 

Neste sentido, outro recurso utilizado, com a mesma finalidade, foi a criação 

literária da “Família Ruzzene”, fio condutor em alguns momentos nas atividades propostas, 

e sustentada a partir de leituras do estudo intitulado Correspondance Familiale realizado 

pela École des hautes études en sciences sociales de Paris, cujo objetivo era a 

incorporação de elementos, da vida parisiense e da economia francesa da época, para uma 

contextualização com características plausíveis e próximas àquela realidade. 

A procura de um subsídio teórico adentrei no trabalho realizado pela Professora 

Évelyne Barbin, para quem, uma reação contra um ensino dogmático da matemática e um 
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interesse pelo papel e a função social das matemáticas poderiam ser consideradas como as 

duas motivações iniciais para o uso de história da matemática, em sala de aula. Ainda 

durante esta busca, conheci o trabalho realizado pelos Institutos de pesquisa em ensino das 

matemáticas (IREM), cujos objetivos são ao mesmo tempo pedagógicos e culturais, 

variando o nível de importância destes dois aspectos, assim como a necessidade de 

interdisciplinaridade e a preocupação com o impacto destas propostas na prática docente 

do professor, dependendo das características e propostas particulares de cada grupo. 

Quanto ao direcionamento tomado pelos IREM, e em particular, por Évelyne 

Barbin, no que diz respeito ao uso da História da Matemática, em sala de aula, é 

importante destacar a contribuição que este etapa nos trouxe, principalmente no que diz 

respeito à ampliação da nossa compreensão de que é necessário ao professor planejar ações 

educativas que preservem o lugar de destaque que o aluno precisa assumir. 

É importante, ainda, reforçar que a escolha pela fundamentação teórica 

predominantemente francesa, não tem relação com o fato da nacionalidade de Lagrange ou 

do local de origem da École Normale, mas sim, pela considerável contribuição dos 

diversos grupos de estudo franceses, para o tema da utilização da história da matemática 

em sala de aula e pelo fato que alguns deles utilizam material original, em atividades 

investigativas, para os ensinos fundamental, médio e superior e pós-graduações. 

O módulo de atividades foi elaborado de forma que as atividades trouxessem os 

conteúdos abordados numa sequência integrada à lógica de uma aula, com a leitura direta 

de recortes do texto original de Lagrange (traduzido para o português), disposto entre 

questões de fixação e situações-problema, contextualizadas historicamente com o período e 

relacionadas aos conteúdos enfocados. 

No tocante aos objetivos pedagógicos do nosso módulo de atividades com história 

da Matemática, entendemos que a partir da nossa abordagem do material primário utilizado 

(Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'école normale en 1795), a obra de 

Lagrange pode se utilizada como um material pedagógico segundo alguns critérios que 

enumeraremos a seguir. 

Primeiro, o saber matemático é frequentimente entendido como um saber formal, 

dogmático e hermético: definições, axiomas, teoremas. Este entendimento, de certa forma, 

acaba por denegrir a imagem do professor que se reduz a um discurso vazio e sem sentido 

para o aluno (e para ele mesmo, muitas vezes), já que não se sabe que questões são 

respondidas por aquele saber em particular. Daí as perguntas acerca do porque daquela 
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teoria ou daquele conceito. Neste sentido a história da Matemática permite a possibilidade 

de um novo significado às teorias e aos conceitos matemáticos, evidenciando as situações e 

problemas a partir dos quais foram edificadas teorias e conceitos. Embora Lagrange não 

fuja das definições, axiomas e teoremas, ele deixa claro que muitas vezes existem formas 

de compreensão e algoritmos para determinados assunto, mais eficientes que outros, ou 

seja, o entendimento é particular, não é unânime nem único. 

Em segundo lugar, o saber matemático não é uma entidade preexistente no mundo, 

nem tão pouco uma revelação divina, e sim uma construção intelectual munida de história 

e contextualização. Lagrange, durante sua prática docente na Escola Normal de Paris. 

Neste sentido, nosso módulo procura reconciliar a construção intelectual humana, que é a 

Matemática, com seu contexto histórico, filosófico e social. 

Em terceiro lugar, a história da Matemática permite estudar o caminho de 

construção das ideias matemáticas (com seus sucessos e seus erros, os dois, entendidos 

aqui, como parte integral desta história e de igual importância), para com isso estudar as 

questões, as necessidades e anseios, erros e obstáculos de todo tipo que acompanharam a 

produção e elaboração dos conceitos. Na citação de Lagrange explicitada acima, o 

matemático francês destaca também a importância de saber a existência deste caminho. 

Em quarto lugar, a história da Matemática permite compreender o que é atividade 

Matemática relacionada com questões e obstáculos pedagógicos. Neste contexto, 

evidenciamos a importância do papel do problema, do erro e do grau de rigor. 

Percebemos, ainda, que história das matemáticas oferece ao professor a 

oportunidade sair da clausura de sua disciplina e compartilhar conhecimentos, conhecer e 

interagir com seus colegas educadores, possibilitando desta forma, a elaboração de 

atividades pluridisciplinares, em seus colégios de atuação, assim como a realização de 

empreitadas mais desafiadoras, tais como a elaboração de projetos de curto, médio ou 

longo prazo, como os encontrados nos IREM franceses. 

Embora não tenhamos feito uso destes recursos na elaboração de nossas atividades 

utilizando a obra Leçons élémentaires sur les mathématiques données a l'école normale en 

1795 de Joseph Louis Lagrange como principal obra primária, o nosso modelo apresentado 

não exclui a possibilidade de atividades com características interdisciplinares ou ainda 

projetos de curto, médio e longo prazo. 

A partir deste nível de complexidade e de amplitude do recurso histórico, o 

professor não pode mais, ou melhor, não deve mais ser o único educador em sala, ele deve 



115 

 

trabalhar com colegas pontos de interseções entre suas disciplinas. Desta forma o professor 

pode potencializar este recurso. No mais, este tipo de experiência pode abranger ainda 

clientelas e programas distintos, tais como turmas de EJA e turmas de ensino seriado 

normal. Infelizmente, tal tipo de empreitada demanda uma preparação antecipada, uma 

colaboração continuada, a organização e encaixe dos horários, assim como uma serie de 

outros detalhes cuja rigorosidade das regras e horários escolares seriam um poderoso 

opositor. Neste contexto, maior for a duração do projeto, maiores são os problemas com 

organização e logística, e menores são os interesses de vários educadores. 

Por se tratar de uma pesquisa pautada na exploração de livros antigos, 

consideramos que o módulo de atividades baseado em fonte primária pode se utilizado 

como um material pedagógico para a formação de professores de matemática bem como 

para os anos finais do ensino fundamental, sendo ele, reformulado ou acrescido de outras 

questões conforme o interesse de cada professor em utilizá-lo. É importante ressaltar, 

entretanto, que de acordo com os objetivos propostos para esta dissertação, optamos por 

não testar ou avaliar as atividades elaboradas, uma vez que a proposta teve por fim 

apresentar, de forma didática, como o livro de Lagrange poderia ser melhor utilizado 

pedagogicamente em sala de aula, cabendo, então, a cada professor utilizá-lo segundo as 

suas necessidades e de acordo com seus objetivos em sala de aula. 

Neste sentido, devemos relembrar que mesmo que uma atividade tenha sido 

suficientemente testada, há sempre a necessidade que os educadores, principalmente 

aqueles sem experiência em relação a este tipo de recurso pedagógico, antes de colocá-la 

em prática se questione e reflita acerca de alguns pontos relevantes, tais como: (i) a 

atividade se insere normalmente na progressão geral da aula? (ii) o que se espera atingir 

com o uso da atividade? (iii) qual a duração da atividade? (iv) quais pontos devem ser 

deixados para serem trabalhados pela iniciativa dos alunos? (v) quais pontos devem ser 

tratados pelo próprio professor? (cf. ESCOFIER, 1995). 

Ainda com relação à utilização deste material, em sala de aula, faço as minhas, as 

palavras de Escofier (1995), quando ele argumenta que os temas, sob forma de atividades, 

pedem um prévio aprofundamento no texto que será trabalhado e por isso, o professor deve 

possuir um bom conhecimento do texto abordado e um conhecimento suficientemente bom 

de seu contexto cientifico-cultural, sob pena de um fracasso parcial ou total da prática em 

questão. 
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Com este trabalho, esperamos que os professores das disciplinas cientificas 

compreendam a necessidade de se enxergar a dimensão cultural da matéria que eles 

lecionam, face à uma apresentação, dogmática e errônea, da ciência, e em particular, da 

Matemática, como um produto acabado, oriundo de uma construção linear, inquestionável 

e isenta de erros. 

Com base nas investigações realizadas e nas reflexões alcançadas é possível 

assegurar que neste trabalho existem lacunas, principalmente àquelas concernentes à 

testagem e validação das atividades que compõem o nosso produto educacional. Todavia, 

temos plena consciência de que será possíevl dar continuidade ao estudo por meio de ações 

de futuras que se materializem em novas pesquisas relacionadas ao tema, mas quesejam 

focadas diretamente na testagem, validação e avaliação do potencial didático do material 

gerado no referido produto educacional, materializado no nosso módulo de atividades. 
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