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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma investigação de cunho 

qualitativo e quantitativo, que possui como principal objetivo: Investigar se a 

História da Matemática está sendo utilizada como recurso pedagógico nas 

salas de aula do Ensino Básico da Microrregião do Vale do Mamanguape - PB 

e qual a concepção dos professores com relação a esse recurso. Para 

fundamentar nosso trabalho, utilizamos como referencial teórico os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e autores como, Ponte (2000), Freire (2006), Gil 

(2002), Miguel e Miorin (2004), Fauvel (1997), D’Ambrósio (1996), Rosa (1998), 

Miguel (1993). Visto que a matemática está presente em quase todas as ações 

do nosso dia-a-dia, a mesma acaba por fazer parte do cotidiano e da própria 

história, e quando é usada como um recurso didático em sala de aula 

acabamos por dar um novo significado aos conteúdos através do seu 

desenvolvimento histórico e de seus conceitos matemáticos.  Baseando-nos 

nessas inquietações acerca do uso da História da Matemática em sala de aula, 

fomos a campo para tentarmos compreender o que os professores pensam 

acerca desse recurso. O instrumento de coleta de materiais empíricos aplicado 

foi um questionário semi estruturado contendo vinte questões que foram 

aplicadas a trinta professores do Ensino Básico do Vale do Mamanguape – PB, 

os mesmos lecionam em escolas publicas e da rede privada de ensino. As 

questões foram divididas em dois momentos, um trata-se do reconhecimento 

que foi subdivido em questões que abordam informações pessoais e 

informações acerca da formação inicial, e o outro trata do foco do estudo, onde 

apresentamos questões acerca da História da Matemática e de sua aplicação 

em sala de aula. A partir da analise dos dados verificamos as facilidades e as 

possíveis dificuldades existentes. Com isso, percebemos que os professores 

que possuem formação entre as décadas de 1980 e 1990 não utilizam a 

História da Matemática em suas aulas devido a deficiência da disciplina em sua 

formação inicial. Já os que têm formação no período de 2000 a 2014 trabalham 

a História da Matemática em suas aulas satisfatoriamente. Pretendemos que 

nossa pesquisa sirva de base para contribuir na melhoria da utilização da 

História da Matemática na sala de aula e que os professores percebam que a 

História da Matemática não é algo distante da nossa realidade. 

 

Palavras-chave: História da Matemática, recurso didático, formação inicial. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents the results of an investigation of quantitative and 

qualitative imprint, that has as main objective: Investigate if the History of 

Mathematics is being used as a teaching resource in classrooms of Basic 

Education of Microregion Vale do Mamanguape and which the conception of 

teachers with respect to this feature. To support our work, used as a theoretical 

the Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) and authors like, Ponte (2000), 

Freire (2006), Gil (2002), Miguel e Miorin (2004), Fauvel (1997), D’Ambrósio 

(1996), Rosa (1998), Miguel (1993). Since mathematics is present in almost all 

the actions of our day-to-day, it ends up making pate of everyday life and of 

history itself, and when it is used as a teaching resource in the classroom just 

for giving a new meaning to contents through its historical development and 

their mathematical concepts. Based on these concerns about the use of history 

of mathematics in the classroom, went to the field to try to understand what 

teachers think about this feature. The instrument used to collect empirical 

materials applied was a semi-structured questionnaire with twenty questions 

that were applied to thirty teachers of Basic Education of Vale do Mamanguape 

– PB, they teach in public schools and private schools, questions were divided 

into two moments, one it is the recognition which was subdivided into questions 

that address personal information and information about the initial training, and 

the other is the focus of the study, that present questions about the history of 

mathematics and its application in the classroom. From the data analysis we 

found the facilities and possible difficulties. With this, realize that teachers who 

have training between the 1980 and 1990 do not use the history of mathematics 

in their classes due to deficiency of discipline in their initial training. But those 

who have training in the period 2000 to 2014 the work history of mathematics in 

their classes satisfactorily. We want our research as a basis for helping to 

improve the use of history of mathematics in the classroom and that teachers 

realize that the history of mathematics is not something distant from our reality. 

 

Keywords: History of Mathematics, teaching resource, initial training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para que tenhamos uma evolução e uma consolidação das ciências em 

nosso país é necessário que participemos diretamente como sujeitos na 

produção dessa evolução, todavia, essa participação torna-se invisível quando 

focamos nossa atenção apenas para o final do conhecimento em questão, 

esquecendo-se do seu processo histórico. 

Quando falamos do processo de construção do conhecimento e do 

saber matemático esse fato fica evidente, uma vez que vemos que é bastante 

comum na Matemática a apresentação formal dos resultados, levando ao 

esquecimento do processo e do julgamento em que tal conhecimento foi 

produzido.  

A História da Matemática torna-se importante e fundamental no contexto 

matemático, pois, possibilita ao professor e aos alunos situar-se diante da 

situação abordada, ampliando tanto para professor quanto para o aluno 

possibilidades de compreensão, argumentação e construção de novos 

conhecimentos. 

Segundo Miguel (1993), o ensino da matemática, enfrenta hoje, sérios 

problemas, pois a mesma é considerada uma disciplina de difícil aprendizagem 

para os alunos, na maioria das vezes isso ocorre porque os significados 

históricos da construção do conhecimento matemático não são colocados em 

prática durante o processo de ensino-aprendizagem, ficando assim, a 

matemática em alto nível de abstração, distante de seu processo histórico-

cultural. 

Atualmente, no campo da Educação Matemática, as discussões e 

investigações quanto às práticas pedagógicas indicam a necessidade de 

superação da visão fragmentada, que ocorre quando o aluno não dá devida 

importância à matemática como disciplina, e superação da visão histórica da 

matemática, ocorrendo principalmente quando aluo desconhece que o 

conteúdo matemático nasceu de uma necessidade.  A partir dessa superação 

pode-se propiciar uma formação mais ampla ao aluno, observando-se os 

aspectos lógicos, históricos e culturais das produções matemáticas. Com isso, 
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pretende-se um ensino de matemática que permita reflexões, análises, 

investigações e generalizações, de forma a desenvolver um cidadão criativo, 

crítico e responsável socialmente. 

Logo, é necessário e indispensável a reflexão sobre a História da 

Matemática em sala de aula, como um fator integrante no processo de 

construção do conhecimento, tendo em vista que, ao reproduzi-la em sala de 

aula, alguns procedimentos idealizados por nossos antepassados, darão 

subsídios favoráveis ao professor para colocar em prática conteúdos propostos 

permitindo assim, que o aluno trone-se um sujeito ativo no processo de 

construção de seu próprio conhecimento. 

 Tal pesquisa está estruturada em quatro capítulos, incluindo um texto de 

considerações finais. No primeiro capitulo apresentamos brevemente um olhar 

sobre a situação atual que se encontra o ensino da Matemática num contexto 

geral e com relação a aplicação da História da Matemática em sala de aula. 

Abordamos também alguns obstáculos encontrados tanto pelos professores 

quanto pelos alunos acerca da utilização desse recurso, bem como, as nossas 

justificativas sobre o tema escolhido. Nesse capitulo também traçamos nossos 

objetivos gerais e específicos e apresentamos a metodologia da pesquisa que 

iremos utilizar.  

No segundo capitulo, discutimos o referencial teórico que irá nortear o 

tema da nosso trabalho e que foi fundamentado nas pesquisas realizadas em 

Vianna (1995), Miguel e Miorin (2004), Miguel (1993), Miguel e Brito (2004), 

Gomes (2005), PCN (1998), Silva (2010), D’Ambrósio (1996), Freire (2006), 

Santos (2007), Mendes (2001), Fauvel (1997), Cury (2003). 

No terceiro capítulo, apresentamos o trabalho de campo da pesquisa. 

Descrevemos o contexto no qual ele foi realizado, os procedimentos 

metodológicos adotados e relatamos a elaboração e o desenvolvimento do 

questionário proposto aos professores. Tal capitulo, será dedicado à análise e 

discussão dos materiais empíricos da investigação. 

Por fim, nas considerações finais, retomamos brevemente o conteúdo 

que foi exposto em nosso trabalho e os principais resultados da investigação. 

Apresentamos, ainda, reflexões gerais suscitadas pela pesquisa. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A PESQUISA 

 

 

1.2.1 Apresentação do Tema 

 

Desde o tempo antigo até hoje, conteúdos e propostas metodológicas 

vem sendo modificados, e a História da Matemática que muitas vezes é pouco 

utilizada em sala de aula também tem passado por diversas modificações, 

necessitando ainda de diversas adaptações, onde estas possuem o intuito de 

encontrar uma metodologia que possibilite uma melhor exploração da história 

como recurso didático. 

Estudos apontam que a história não vem sendo utilizada como recurso 

didático apenas nos dias atuais. Esta crença no poder motivador da História da 

Matemática já permeia os livros didáticos produzidos nas décadas de 1920 e 

1930. Segundo Miguel e Miorim (2004) já na década de 1920 a revista 

americana The Mathematics Teacher apresentava textos históricos de 

matemática com o intuito de motivar os alunos. 

 No Brasil, a inclusão da História da Matemática em textos voltados à 

prática pedagógica de matemática ocorreu a partir da década de 1980. Mas, 

com tudo isso, mesmo a História da Matemática fazendo parte do nosso 

currículo, acreditamos que essa inclusão ainda seja insipiente. É possível 

encontrarmos referencias bibliográficas que tratam da História da Matemática 

com uma abordagem voltada ao ensino e pesquisas têm sido feitas para 

investigar as relações entre a História e o ensino-aprendizagem da Matemática, 

mas ainda se encontram restrito a apenas poucas áreas nas quais são 

realizadas essas pesquisas, sendo assim pouco difundidos. 

 A sua utilização em sala de aula deve ser feita com caráter minucioso, e 

é papel do professor saber utilizá-la de maneira adequada. Miguel e Brito 

(1996) apresentam diferentes perspectivas e enfoques da História da 

Matemática como recurso didático, ela pode ser utilizada como recurso que 

traz apenas informações factuais (datas, nomes, locais, etc.), ou atuar como 

fonte de problematizações que auxiliem nos processos de ensino e de 

aprendizagem. É importante frisar que a construção do que é estudado hoje, 
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passou por um longo processo histórico, até chegar a atualidade, e que muitas 

descobertas que foram feitas há muito tempo vem sendo usadas até hoje.  

Esse estudo pretende ressaltar que a matemática vem inovando seu 

modo de ensinar, e com isso os professores possuem novas maneiras de 

transmitir o conhecimento matemático, demonstrando a partir desses princípios 

que a matemática faz parte do cotidiano ao longo da evolução histórica da 

humanidade. 

Ensinar matemática de forma isolada das demais disciplinas, explorar 

conhecimentos matemáticos apenas como pré-requisitos para depois ensinar 

matemática, não são fatores que contribuem muito para a formação do aluno. 

Defendemos que a História da Matemática é uma ferramenta necessária e 

importante para a elaboração das práticas pedagógicas dos professores, pois 

todo o conhecimento humano produzido é fruto das interações do homem com 

o meio em que vive. A História da Matemática deve ser utilizada para que os 

alunos possam relacionar a matemática como a evolução do homem, com o 

seu cotidiano, com os seus afazeres do dia a dia, despertando neles o 

interesse pela matemática e auxiliando o professor a vencer várias barreiras no 

processo de ensino aprendizagem da matemática. 

Com isso, para que a História da Matemática torne-se um recurso 

didático eficaz, é necessário e de extrema importância que o professor de 

matemática tenha possuído ou possua em sua formação acadêmica, a 

disciplina de História da Matemática. Pois é durante a Licenciatura que se 

concentra a parte mais significativa da formação do professor de Matemática. 

Comungando com essa ideia, Ponte (2000) afirma que os professores devem 

ter a oportunidade de trabalhar com metodologias diversificadas, de tal modo 

que as mesmas tornem o aluno um ser capaz de pensar e agir de maneira 

própria, desenvolvendo capacidades, atitudes e valores, logo o professor 

expondo em sala de aula essas diferentes metodologias possibilitará ao aluno 

diferentes mecanismos de aprendizagem. 

Nesse sentido, elegemos como problemática de estudo a seguinte 

questão: Qual a concepção que os professores de matemática possuem acerca 

da utilização da História da Matemática como recurso didático em sala de aula 

e qual a participação da disciplina em sua formação inicial? 
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Comungando com essa problemática de estudo, elegemos os seguintes 

objetivos. 

 
 

1.3  Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar se a História da Matemática está sendo utilizada como recurso 

pedagógico nas salas de aula do Ensino Básico do Vale do Mamanguape - PB 

e qual a concepção dos professores de matemática com relação a esse 

recurso didático. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

I. Ressaltar a importância da História da Matemática durante o processo 

de formação dos professores. 

II. Averiguar a importância dada a Historia da Matemática no processo 

ensino aprendizagem. 

 

 

1.4   Metodologia da Pesquisa 

 

Esta seção tem como finalidade descrever os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados no presente estudo. Para Gil (2010, p, 26) 

a pesquisa cientifica pode ser definida como “[...] a realização de um estudo 

planejado e metódico de abordagem a partir de um problema de investigação.” 

Serão apresentados a seguir o tipo de estudo aplicado, os sujeitos envolvidos, 

e a metodologia adotada segundo os objetivos. 

 

 

1.4.1  Tipologia do estudo 

 

Como nosso principal objetivo é investigar a compreensão da História da 

Matemática como recurso didático capaz de promover o aprendizado em sala 
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de aula e a participação da mesma na formação dos professores de 

Matemática, optou-se por fazer uma pesquisa de cunho qualitativa - 

quantitativa visto que a mesma foi a que mais se adequou aos nossos 

propósitos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva com caráter exploratório, 

uma vez que estimulamos os indivíduos a pensarem e a expressar-se 

livremente com o assunto em questão. 

Para Gil, (2010, p. 28) 

 

 

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as 
que habitualmente realizam os pesquisadores com a atuação 
prática. São também as mais solicitadas por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, 
etc. 

 

 

Quanto à análise dos dados, esta pesquisa tem um caráter de estudo de 

caso simples, uma vez que esse tipo de abordagem não representa um método 

por si só, mas uma estratégia de pesquisa que permite o uso de métodos 

qualitativos e quantitativos, e torna a pesquisa mais flexível.  Para Yin (2005), 

pode ser entendido como estudo que se caracteriza por consistir em uma 

intensiva reflexão das variáveis envolvidas, a partir de uma ampla 

compreensão do assunto investigado.  

Os sujeitos da pesquisa foram trinta professores de matemática dos 

níveis fundamental e médio. O ambiente em que se dão os resultados da 

pesquisa são algumas escolas públicas e privadas do Vale do Mamanguape - 

PB. Escolas estas localizadas nos Municípios de Rio Tinto, Mamanguape, 

Marcação, Baia da Traição, Mataraca, Barra de Camaratuba, Itapororoca, Cuité 

de Mamanguape, Capim e Jacaraú. 

 O instrumento que tomamos como base para a pesquisa é o 

questionário semiestruturado, que é um instrumento que possui questões 

abertas e fechadas sobre o tema em foco, GIL (2002).  

Optamos pelo questionário, uma vez que eles são bastante úteis pela 

facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, em um 

espaço de tempo relativamente curto. O questionário elaborado (Apêndice 1) 

para os professores possui vinte questões, onde as mesmas estão dividas em 
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dois momentos, um momento aborda questões acerca do reconhecimento e da 

formação inicial dos professores e o outro trata do foco do estudo.  

Com relação a pesquisa, sua abordagem é de cunho qualitativo uma vez 

que, “ a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento e os dados coletados 

são predominantemente descritivos (LÜDCKE, ANDRÉ apud GARNICA, 1999, 

p. 63). Além da abordagem qualitativa, abordaremos os dados 

quantitativamente, uma vez que daremos tratamento descritivo aos mesmos. 

Segundo Marques, Monfroi e De Castilho (2006, p. 39) pesquisa quantitativa é “ 

aquela que envolve aspectos qualitativos e quantitativos, dando, todavia, 

ênfase aos aspectos qualitativos”. Mesmo dando ênfase a natureza qualitativa 

da pesquisa, nos preocupamos em apresentar os dados quantitativos da 

mesma, visto que uma não substitui a outra, elas se completam.  

Sendo assim, foram analisados todos os aspectos envolvidos na 

investigação que representam uma parcela significativa do universo dos 

sujeitos em questão (professores) e que possibilitaram um detalhamento maior 

acerca do tema escolhido. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Esse capítulo é composto de cinco partes, e neles  apresentamos os 

aspectos teóricos que norteiam a nossa pesquisa. No primeiro capitulo, 

abordamos a integração da História da Matemática à Educação Matemática. 

No segundo capitulo apresentamos A História da Matemática na perspectiva 

dos Documentos Oficiais. No terceiro capítulo apresentamos a integração da 

História da Matemática na formação do professor de matemática. Em seguida, 

no quarto capitulo, tratamos de como é feita a abordagem da História da 

Matemática no contexto dos livros didáticos. Por fim, no último capítulo, 

discorremos sobre o professor e o uso da História da Matemática em sala de 

aula, fundamentando nossa pesquisa. 

 

2.1 A Importância da História da Matemática na Educação Matemática 
 

 
As preocupações com a introdução de elementos históricos na 

Matemática escolar brasileira apareceram de maneira explícita, talvez pela 

primeira vez, na década de 1930, mais especificamente na Reforma Francisco 

Campos, consolidada em 1932, de acordo com Vianna (1995). Nessa época, 

vários autores de livros didáticos, como Cecil Thiré, Melo e Souza e Euclides 

Roxo, incorporaram em suas obras elementos de História da Matemática. No 

entanto, no Brasil, tais preocupações estiveram presentes antes disso, e elas 

se deram particularmente no final do século XIX e início do século XX. 

Durante as décadas de 1960 e 1970 e início dos anos de 1980, 

momento de domínio das ideias da Matemática Moderna, de acordo com 

Vianna (1995), a integração da História na Educação Matemática escolar não 

era vista com um olhar favorável e o uso da História na Educação Matemática 

foi quase deixado de lado. Ainda de acordo com Vianna (1995), no início do 

Movimento da Matemática Moderna, Lichnerowicz – um dos maiores 

defensores da implementação das idéias veiculadas por esse movimento nas 

escolas francesas – afirmava que a história não poderia trazer contribuições 

para o ensino de matemática. Surgiram inúmeras críticas às propostas do 
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Movimento da Matemática Moderna, mas no final da década de 1980 

manifestações em favor da participação da História em textos voltados para a 

prática pedagógica em Matemática começaram a aumentar, com isso a partir 

da década de 1990, houve, então, uma ampliação do trabalho com elementos 

históricos em produções brasileiras destinadas à matemática escolar (Miguel e 

Miorin, 2004). 

É notável que os indícios com relação a participação da História da 

Matemáticas no ensino já eram antigos, mas, podemos observar que somente 

há cerca de 20 anos é que seu papel didático, de uma forma mais ampla, tem 

ganho significada importância.  

Como já foi dito anteriormente a estrutura de Educação Matemática que 

conhecemos surgiu no movimento da Matemática Moderna, e é a partir desse 

movimento que encontramos as primeiras indicações para o uso da história no 

ensino da matemática. Klein já defendia em seu livro “Elementary Mathematics 

fron na advanced Standpoint”  a utilização da História da Matemática, nessa 

obra ele explicava o motivo pelo qual se objetivou a utilização desse recurso. 

Acerca dessa obra Miguel (1993, p. 37) discorre da seguinte forma: 

 

“... para Klein, a história só intervém no exato momento em que 
ele se propõe a dirigir ao leitor algumas palavras sobre o método 
de apresentação dos conteúdos. É nesse momento que declara 
ter-se deixado guiar por um indefinido “prazer especial” em 
confrontar o método de produção das teorias matemáticas, tal qual 
pode ser inferido pela analise do desenvolvimento histórico das 
mesmas, com métodos por meio dos quais essas mesmas teorias 
são pedagogicamente apresentadas.”  

 
 

Nesse trecho fica claro o prazer de Klein de se trabalhar com a História 

da Matemática tentando confrontar o método de desenvolvimento da 

matemática, com as teorias pedagógicas que foram apresentadas. Mas, o que 

podemos observar é que mesmo antes de Klein, outros autores já defendiam o 

uso do recurso História da Matemática. Podemos perceber na pesquisa feita 

por Miguel e Brito (2004, p. 33) que os mesmos diziam que,  

 

“o ponto de vista de que a história constitui uma fonte de métodos 
adequados para a abordagem pedagógica de certas unidades ou 
tópicos de matemática escolar se manifestam nas literaturas, 
desde o século XVII”.  
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Destacamos também que a Resolução de Problemas foi um fator 

importante para a utilização da História da Matemática, uma vez que esse 

método histórico adotado pode ser encontrado desde o final do século XIX, 

tanto em notas de rodapé como no corpo dos textos. Foi então que durante o 

período da Escola Nova, se começou a pensar em um novo currículo 

educacional para o Brasil, visando a Educação Matemática, e esse currículo 

propunha o aluno como agente construtor do próprio conhecimento.  

Um dos objetivos da Escola Nova para a reformulação do currículo foi de 

que o aluno deixasse apenas de desenvolver o raciocínio, e passasse também 

a desenvolver outras habilidades intelectuais, onde as mesmas estariam 

diretamente ligadas à matemática e suas aplicações (MIGUEL, 1993).  

Essa idéia ganhou força por meio do decreto nº 19.890 do ano de 1931 

que indicava além dos objetivos, a forma como deveriam ser adotados os 

conteúdos para o ensino da matemática. As instruções pedagógicas da reforma 

possuíam no final de suas orientações, o seguinte trecho: 

 

 

[...] com o intuito de aumentar o interesse do aluno, o curso será 
incidentalmente entremeado de ligeiras alusões a problemas 
clássicos e curiosos e aos fatos da história da matemática bem 
como a biografia dos grandes vultos desta ciência. (decreto nº 
19.890 apud MIORIM, 1993, p.189) 

 
 
 

A partir desse decreto surgiram as primeiras orientações de como se 

utilizar a História da Matemática no Brasil. Gomes (2005, p.58) diz que, 

“anteriormente a este período a utilização da história, como auxilio ao ensino 

de matemática no Brasil era insipiente, apenas em 1899 temos noticia de um 

trabalho de História da Matemática (Papyro Rhind).” Tomando como fonte, 

estas citações, o que percebemos é que a partir do ano de 1931, é que se 

pode aparecer pela primeira vez a inclusão da História da Matemática 

oficialmente no currículo escolar, mesmo que com caráter motivacional.  

Mais tarde na França iniciou-se um movimento chamado “Nova História” 

e por conta desse movimento historiográfico, a História da Matemática perdeu 

seu caráter “ingênuo da alegoria e dissociação social” e passou a se constituir 

como ferramenta de resgate da matemática de alguns grupos (GOMES, 2005). 
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No ano de 1939 foram lançados/publicados os primeiros fascículos de 

Nicolas Bourbaki que além de outros temas abordados como topologias, 

análise, geometria e álgebra, abordava também pesquisas Matemáticas e 

teoria dos conjuntos. Devido a algumas concepções existentes, com tais temas 

surgiram diversas polêmicas acerca dos mesmos, e diante destes paradoxos 

surgiu uma crise que ficou conhecida como “Crise dos Fundamentos”. 

Com a incorporação da teoria dos conjuntos no sistema educacional, a 

partir do movimento da Matemática Moderna, o uso da História da Matemática 

diminuiu, e só reapareceu de forma mais ampla na década de 1980, quando se 

busca para o currículo uma mudança, onde a mesma requer o abandono da 

matemática moderna, permitindo a substituição do rigor no ensino da 

matemática pelo método de construções intuitivas e experimentais. 

Com isso, surge a ideia da “Matemática Libertadora”, que buscou uma 

educação capaz de retratar as situações em que os estudantes encontravam-

se frente a matemática, situações essas que deixavam os estudantes 

temerosos e que proporcionavam a eles um caminho rígido e rotineiro limitando 

assim, suas criatividades. “O ideal, a partir de então, passou a ser o da criação 

de um ensino acessível não somente aos “talentosos”, mas a compreensão de 

toda pessoa” (GOMES, 2005, p. 65).  

A partir desses fatos, as pesquisas em História da Matemática só 

cresceram. Em 1995 houve a realização do I Seminário Nacional de História da 

Matemática, onde foram reunidos e publicados trabalhos apenas nesta linha de 

pesquisa, mostrando o grande potencial e evolução da História da Matemática. 

A Historia da Matemática está diretamente ligada a Educação 

Matemática e nos dias atuais, ela se torna um recurso didático bastante eficaz 

para o desenvolvimento da aprendizagem, e esse desenvolvimento se dá 

frente a postura correta do professor em saber usá-la.  Esse fato se dá quando 

consideramos que discussões acerca das possíveis contribuições da História 

da Matemática, em diferentes níveis de ensino, devem fazer parte da formação 

inicial do professor de matemática.  

Se o professor de Matemática não possui uma formação adequada, ele 

terá muita dificuldade em inserir a História da Matemática na Educação 

Matemática posta em sala de aula, como inserir um conteúdo na pratica 

pedagógica se ele não possuiu subsídios para trabalhar com o recurso citado? 
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Logo, a formação matemática do professor é de fundamental importância em 

sua pratica pedagógica e para uma Educação Matemática de qualidade. 

 

 

2.2 A História da Matemática na perspectiva dos Documentos Oficiais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é um documento muito 

importante para a Educação Básica no Brasil, no que se trata de subsidiar a 

elaboração de currículos. Eles são destinados ao Ensino Fundamental e foram 

publicados durante a década de 1990. Ao tratar das orientações referentes à 

matemática temos o seguinte trecho, que se refere à integração da História da 

Matemática na Educação Matemática: 

 

 
 A História da Matemática pode oferecer uma importante 

contribuição ao processo de ensino e aprendizagem dessa área 
do conhecimento. Ao revelar a Matemática como uma criação 
humana, ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, ao estabelecer 
comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 
passado e do presente, o professor cria condições para que o 
aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse 
conhecimento. Além disso, conceitos abordados em conexão com 
sua história constituem veículos de informação cultural, 
sociológica e antropológica de grande valor formativo. A História 
da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de resgate da 
própria identidade cultural (BRASIL, 1998, p. 42). 

 
 
 

Para os PCN a História da Matemática se torna um recurso didático para 

se “fazer matemática” na sala de aula. Além disso, eles afirmam que os 

problemas históricos podem ser uma fonte à qual se pode recorrer no trabalho 

com resoluções de problemas, e citam várias outras funções que a História da 

Matemática poderia desempenhar no processo de ensino-aprendizagem. 

Essas considerações sobre o uso da História da Matemática como recurso 

didático são concluídas, no texto dos PCN, propondo que o docente encare a 

história “como um recurso didático com muitas possibilidades para desenvolver 

diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem 

memorizados” (BRASIL, 1998, p. 43). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática indicam a História 

da Matemática, mediante um processo de mudança. Os PCN nos dizem que a 

História da Matemática é um dos recursos que os professores podem lançar 

mão em sala de aula.  A utilização deste recurso é proposto juntamente com 

outros recursos e metodologias como importante meio para contribuir com o 

processo de ensino aprendizagem (BRASIL, 1998). Eles ainda afirmam que, o 

trabalho com a História da Matemática pode ajudar a explicar, histórica e 

socialmente, a evolução e produção do conhecimento matemático. Geralmente, 

quando os alunos possuem a oportunidade de observar que o conhecimento 

matemático é construído e utilizado por pessoas que precisam contar, medir, 

desenhar, localizar e não apenas por matemáticos, eles reconhecem que a 

Matemática pode ser reproduzida por todos, e não somente por sociedades ou 

grupos específicos. 

Diante das crescentes discussões acerca do uso da História como um 

recurso didático no ensino da Matemática, pesquisas vêm surgindo com o 

objetivo de entender, entre outros aspectos, como a História, especialmente a 

História da Matemática, é abordada em materiais didáticos voltados para o 

Ensino Básico e também como a História da Matemática está sendo trabalhada 

pelos professores em sala de aula. Comungando ainda com os PCN, 

 

 

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa 
fazer parte da formação dos professores para que tenham 
elementos que lhes permitam mostrar aos alunos a Matemática 
como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 
imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 
incorporação de novos conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

 

Um dos pontos essenciais para a integração da História da Matemática 

na Educação Matemática está centrado no papel do professor, suas 

preocupações com os fatores emocionais, sociais e culturais nos processos de 

aprendizagem, o grau de conhecimento histórico e matemático que ele possui 

sua formação inicial e continuada e suas possibilidades de acesso à bibliografia 

especializada. Silva (2010) relaciona as funções da História da Matemática na 

formação de professores com as diferentes concepções de matemática. Para 
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aqueles que veem a Matemática como uma ciência pronta e acabada e o 

ensino como uma relação de dominação, a História da Matemática encontra 

pouco espaço no processo de ensino-aprendizagem. Em contrapartida, estudar 

a História da Matemática como uma das múltiplas manifestações culturais da 

humanidade, pode tornar o conhecimento matemático significativo e facilita o 

entendimento das relações entre este conhecimento e o homem, em um dado 

contexto cultural. 

 

2.3    A História da Matemática e a Formação do Professor de Matemática 

 

A referência feita à História da Matemática nos dias atuais é abordada 

de tal maneira que não é dada muitas vezes a total importância que a mesma 

merece, geralmente quando a abordamos costumamos sempre justificar o 

porquê usá-la, mas a questão crucial para a maioria dos professores é como 

usá-la em sala de aula. Uma das principais causas da não utilização da História 

da Matemática como recurso didático em sala de aula pode ser a falta de 

preparo dos professores. Para Miguel e Miorim (2011, p. 53), a abordagem 

histórica dos conteúdos matemáticos serve como apoio para se atingir 

objetivos pedagógicos, tais como, 

 

Desenvolver atitudes e valores mais favoráveis diante dos 
conhecimentos matemáticos; servir como instrumento de resgate 
da própria identidade cultural dos estudantes; auxiliar na 
compreensão das relações entre os avanços tecnológicos de hoje 
e a herança cultural das gerações passadas; contribuir para a 
construção de um olhar mais crítico sobre os objetos matemáticos 
e desempenhar o papel de uma fonte de caminhos diferenciados 
para a abordagem de conceitos matemáticos. 

 
 

Não é necessário que o professor seja um especialista em História da 

Matemática para incorporá-la à sua prática pedagógica. O simples fato de 

compartilhar com seus alunos algumas informações ou curiosidades históricas 

a respeito de um tema estudado, já estará – de alguma maneira – incorporando 

a História da Matemática às suas aulas. (D’AMBROSIO, 1996). 

Segundo Freire (2006) saber ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento a um sujeito paciente, mas sim criar possibilidades para que o 

próprio sujeito possa conduzir e construir conhecimento. Dessa maneira, torna-
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se necessário que os professores tenham conhecimento e saibam trabalhar a 

História da Matemática como recurso didático, para que se possa entender, a 

que tipo de formação os mesmos passaram em relação a disciplina História da 

Matemática. 

A disciplina de História da Matemática tem papel importantíssimo na 

formação do professor de matemática. Segundo Miguel e Brito (1996), a 

História da Matemática não deve ser apenas mais uma disciplina no currículo, 

isolada das demais oferecidas em cursos deformação de professores, pois 

esse fato “viria reforçar entre os futuros professores a indesejável separação 

radical entre matemática e História da Matemática e a oposição entre o lógico e 

o histórico” (p.49).  

É imprescindível que durante a formação do professor haja clareza 

sobre a concepção que os mesmos possuem acerca da História da Matemática 

como recurso didático, pois é na formação acadêmica, o momento de reflexão 

critica sobre a prática pedagógica. Pois é pensando criticamente a prática de 

hoje que se pode melhorar a prática futura. 

Silva (2010, p. 68) ressalta que,  

 

“(...) embora as investigações e experiências realizadas por 
professores e pesquisadores em diversos países estejam 
proporcionando um aumento na variedade de possibilidades no 
que se refere a como integrar a História da Matemática na 
Educação Matemática, ainda há um certo desconhecimento entre 
os professores de Matemática sobre as possíveis maneiras de se 
introduzir a História da Matemática em situações didáticas.”  

 

É bastante comum vermos alunos de diferentes níveis escolares, 

questionarem o porquê de se estudar um dado conteúdo matemático, 

geralmente isso acontece quando se apresenta o conteúdo como algo distante 

e sem a mínima ligação com a realidade, e sem um aparente porquê de sua 

existência. Nobre (apud VIANNA, 1995) sugere que a partir do 

desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos, haja um investimento na 

fundamentação deles, ao invés de ensinar formas repetitivas de resolução de 

questões, pois é necessário ensinar o porquê das coisas, em vez de se ensinar 

o para que. Dessa forma, o ensino tradicional, mecanizado, será pouco a 

pouco, deixado de lado. Miguel e Brito (apud BALESTRI, 2008) entendem a 
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participação da História da Matemática na formação de professores, como uma 

fonte de problematização, a qual contempla as várias dimensões da 

Matemática e da Educação matemática, pois a História da Matemática traz a 

oportunidade dos Professores formadores discutirem sobre diversas outras 

áreas do conhecimento com futuros professores de matemática. 

Para Santos (2007), “A História da Matemática pode levar a 

contextualização. Essa é uma maneira de aproximar o mundo matemático ao 

universo do aluno e a realidade que o cerca” (SANTOS, 2007, pag.12). 

Tomando a citação anterior, vemos o quanto é importante a participação da 

História da Matemática em cursos de formação de professores, o professor 

precisa reinventar o conhecimento, fazer com que seus alunos aprendam a 

matemática, e isso só irá acontecer se os professores tiverem consciência da 

existência da matemática que se esconde em valores culturais, educacionais e 

científicos (MIGUEL, 1993). Com isso, compreende-se a História da 

Matemática como um recurso didático capaz de promover o aprendizado. Para 

alguns pesquisadores, a História da Matemática é sim apontada como um 

recurso didático que pode trazer importantes contribuições à Educação 

Matemática e para a formação de professores de matemática.  

Para Mendes (2001, pág. 227) 

 

... as relações entre a História da Matemática e a Educação 
Matemática podem ser muitas, acho importante sublinhar, entretanto, 
que sejam quais forem as relações que colamos em destaque, estão 
elas próprias imersas em uma historicidade, são as relações que 
somos capazes de ver, são as relações que desejamos instituir... e, 
desse modo, a história não apenas nos remete ao passado, mas nos 
coloca uma perspectiva de futuro. (MENDES, Anais – IV Seminário 
Nacional de História da Matemática – Mesas Redondas, p.227) 

 

O fato é que sabemos que nos dias atuais são inúmeros os obstáculos 

que fazem com que o acesso a História da Matemática torne-se uma 

metodologia empregada em sala de aula. Dentre esses obstáculos podemos 

citar, a pouca oferta da disciplina História da matemática nos cursos de 

formação, ensino mecanicista, utilização da História somente a título de 

curiosidade intrínseca ao conteúdo.  
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Assim, o método de ensinar matemática geralmente segue o formalismo 

pedagógico, no qual destaca-se a exposição, imitação, repetição e a 

memorização, sendo estes um dos principais problemas com relação ao uso da 

utilização da História da Matemática como um recurso didático aplicável em 

sala de aula. Além desses problemas podemos citar outros, como a ausência 

da disciplina História da Matemática em cursos de formação docente, e 

também a pouca utilização da História da Matemática como estratégia de 

ensino em livros didáticos. Material este, que de certa forma supre o professor 

na ausência da disciplina na formação. 

 

2.4 A abordagem da História da Matemática no contexto dos livros didáticos 
 

 

A História da Matemática apresenta-se como um recurso didático de 

grande importância e sua utilização em sala de aula, não é necessariamente, 

uma novidade no campo matemático. Esse recurso didático já está presente no 

âmbito educacional entre as décadas de 1920 e 1930 e seu uso é considerado 

como agente motivador do ensino. É fato de que a maioria dos matemáticos e 

educadores concordam que a História da Matemática deve estar presente em 

sala de aula como um recurso facilitador da aprendizagem, mas, no entanto 

surgem dúvidas quando se analisa qual a melhor forma de utilizá-la. 

Muitos autores acreditam que a utilização da História da Matemática é 

um fator motivador e que desperta o interesse nos alunos pela matemática. 

Entretanto não podemos ver a História da Matemática apenas como um fator 

motivador devemos mostrar aos alunos a importância de cada conteúdo 

aprendido e que tais conteúdos não surgiram sem um por que. (Cury, 2003) diz 

que, por trás de cada informação dada com tanta simplicidade em sala de aula 

existem as lágrimas, as aventuras e a coragem dos cientistas.  

Utilizar a História da Matemática como um recurso didático não é uma 

tarefa fácil, pois é necessário que se conheça muito sobre este assunto e isso 

é papel fundamental do professor, pois, conforme Mendes (2001) é importante 

que o professor conheça profundamente o tópico histórico que ele deseja 

apresentar aos alunos, para que assim ele possa estar seguro no decorrer das 



 
 

32 
 

discussões provocadas e no ato da realização das atividades, pois a falta de 

esclarecimento acerca do conteúdo histórico pode prejudicar o 

desenvolvimento das atividades e consequentemente não atenderá aos 

objetivos previstos.  Não podemos deixar de mencionar que é também de 

extrema importância que a História da Matemática seja trabalhada da maneira 

mais contextualizada possível. Para D’Ambrosio (1999, p.97), “um dos maiores 

erros que se pratica em educação, em particular na Educação Matemática, é 

desvincular a Matemática das outras atividades humanas.” 

É bastante comum nos livros didáticos, vermos alguns tópicos referentes 

a História da Matemática, e na maioria das vezes esses tópicos não tem 

vinculo algum com o conteúdo abordado no capítulo. Esses tópicos históricos 

devem mostrar aos alunos de onde vieram os conhecimentos matemáticos, 

bem como a sua utilização em nossa sociedade. Outro problema que podemos 

observar claramente é o fato dos autores utilizarem palavras que são 

desconhecidas dos alunos, e isso acaba dificultando a interpretação da leitura 

e por consequência o aluno acaba desgostando do conteúdo histórico.  

Na maioria das vezes que os textos históricos aparecem nos livros 

didáticos, o professor não consegue utilizá-lo de forma a fazerem parte do 

processo de ensino. Geralmente os tópicos históricos surgem no final de cada 

capítulo e apesar de estarem de acordo com o assunto, não possuem relação 

direta com ele e acabam ganhando destaque apenas sob um caráter 

meramente ilustrativo e informativo. Geralmente não percebe-se uma linha de 

continuidade entre os fatos históricos e o restante do capítulo, seja nas 

demonstrações dos conteúdos como também nas aplicações, e se isso 

ocorresse sempre seria um fator muito positivo ao utilizar a História da 

Matemática em sala de aula. 

Os professores podem e devem abordar a História da Matemática de 

diferentes maneiras não há regra, ou receita para que isso ocorra, eles devem 

utilizar este recurso didático no momento em que acharem oportuno, seja para 

introduzir um novo conteúdo, seja no decorrer da aula para mencionar fatos 

históricos de algum matemático, não importa o momento, o que importa é que 

a História seja utilizada de tal maneira que favoreça o aprendizado. Portanto, 

caberá ao professor saber como, onde e quando utilizar-se deste recurso 

pedagógico da maneira que melhor lhe convier. 
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2.5 O professor e o uso da História da Matemática em sala de aula 
 

 

A palavra metodologia tem origem grega e significa “percorrer um 

caminho”. A abordagem histórica dos conteúdos matemáticos é um dos 

caminhos que o professor pode escolher para mediar a construção do 

conhecimento. 

É muito comum haver uma confusão entre alguns professores de como 

se trabalhar a História da Matemática, temos que deixar bem claro que tem que 

haver uma “distinção importante entre usar a historia da matemática no ensino 

da matemática e ensinar historia da matemática como disciplina autônoma” 

(FAUVEL, 1997 p.18). Segundo Fauvel (1997), essa confusão pode ocorrer 

pelo fato dos professores se sentirem obrigados a ensinar fatos que não estão 

no currículo escolar e que eles pouco conhecem, com isso tratam a historia da 

matemática como uma disciplina autônoma, quando na verdade a utilização 

dela está na busca de “explorar processos que ajudem o ensino da matemática 

em si, tornando-o mais rico, variado e eficaz” (FAUVEL, 1997 p.18). 

O uso da História da Matemática em sala de aula pode provocar vários 

fatores positivos, e entre estes vários fatores Silva e Ferreira (2011) nos dizem 

que a História da Matemática permite ao docente a previsão dos possíveis 

erros dos alunos. Assim, estratégias e questionamentos podem ser preparados 

antecipadamente pelo professor, promovendo sua postura como mediador 

entre o saber e o aluno. 

A História da Matemática é um campo do conhecimento que permite ao 

professor de Matemática a (re) elaboração de sua concepção referente a esta 

disciplina e a organização de abordagens pedagógicas que podem contribuir 

no processo de ensino e aprendizagem. A sua utilização, pode mostrar quais 

são os objetivos de determinados conceitos matemáticos e dar respostas de 

alguns “por quês” que surgem a partir de ideias matemáticas que são 

construídas pelos alunos (BRASIL, 1998). 

D’Ambrosio (1999) argumenta que uma abordagem adequada para 

incorporar a História da Matemática na prática pedagógica deve enfatizar os 

aspectos socioeconômicos, políticos e culturais que propiciaram a criação 

matemática. Diante desse contexto, a abordagem histórica pode colaborar para 



 
 

34 
 

uma visão mais humana dos conteúdos matemáticos trabalhados em sala de 

aula. Para Gerdes (2004, apud MIGUEL e MIORIM, p.25)  

 

“a motivação propiciada pela história encontra-se diretamente 
relacionada ao seu papel como elemento fundamental para a 
promoção da inclusão social, via resgate da identidade cultural de 
determinado grupo social discriminado no contexto escolar.”  

 

Nesse sentido, a utilização da História da Matemática em sala de aula 

não se deve resumir a uma simples história matemática ou apenas em 

apresentação de acontecimentos históricos, ela deve ir além de datas, nomes e 

lugares e ser vista como um instrumento pedagógico que abre um leque de 

possibilidades para o trabalho de diferentes conteúdos. 

Trabalhar com práticas sociais na sala de aula é bastante relevante, 

tanto para o professor quanto para o aluno, pois a aprendizagem acontece 

entre aluno-professor, aluno-aluno, o que torna as aulas mais dinâmicas e 

criativas, despertando maior interesse nos educandos. Além disso, conforme 

D’Ambrósio (1996) e Paulo Freire (1999) o papel do professor não é mais o de 

detentor de todos os saberes, logo ao mesmo tempo em que ensina, ele 

também aprende. Por vezes, os conceitos e preconceitos das pessoas as 

impedem de assumir novas posturas e acabam se distanciando de novos 

olhares, de novos mundos, com culturas e conhecimentos diferentes, e o 

contato com o novo é fundamental para esclarecer, completar e muitas vezes 

transformar os conhecimentos antigos. 

Dessa maneira, acreditamos que a História da Matemática é de suma 

importância na formação do aluno, ao utilizá-la como recurso didático e sala de 

aula o professor inovará seu modo de ensinar, mostrando que o conhecimento 

matemático parte do cotidiano no qual os alunos estão inseridos. Ela será uma 

ferramenta útil e agirá como recurso que contextualiza, humaniza, motiva e 

ajuda a formalizar conceitos, sem falar que irá contribuir de forma significativa 

para o aprimoramento e valorização do aprendizado matemático. Será papel do 

professor saber usá-la em sala de aula como recurso didático a desenvolver 

uma motivação maior entre os alunos relacionando o fato histórico com o 

conteúdo a ser ministrado. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Este capítulo está dividido em três seções onde discorremos sobre os 

aspectos do desenvolvimento de nossa pesquisa. No primeiro momento 

descrevemos o questionário aplicado aos professores. Em seguida, 

apresentamos os resultados e analises da pesquisa e por fim, faremos uma 

síntese a respeito dos grupos de professores entrevistados, fundamentando 

nossa pesquisa. 

 
 
3.1  O Questionário 
 

 
 

Após apresentarmos a fundamentação teórica sobre o objeto de estudo 

deste trabalho, realizamos a análise dos resultados a partir das informações 

coletadas através dos questionários aplicados na amostra. 

De início aplicamos um questionário com 20 (vinte) questões abertas e 

fechadas para 30 professores de matemática da Microrregião do Vale do 

Mamanguape-PB, tanto do nível fundamental, como do nível médio. Cada 

questionário possui vinte questões, onde buscamos informações relacionadas 

ao tempo de formação e acerca da compreensão que os professores têm sobre 

a História da Matemática, como também qual a importância que os mesmos 

atribuem a História da Matemática, quais são suas principais fontes de 

pesquisa, caso a considerem importante, qual a concepção que eles possuem 

acerca da História da Matemática como recurso didático em sala de aula. 

O questionário está estruturado de forma a considerar duas categorias 

de informação, a primeira refere-se aos dados pessoais dos professores e a 

formação inicial, a segunda refere-se especificamente a História da 

Matemática, onde buscamos compreender a relação entre a História da 

Matemática e a formação do professor, bem como a forma que os mesmos a 

vêm no contexto da sala de aula. 
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3.2  Apresentação e análise dos resultados da pesquisa 
 
 

Os dados apresentados e analisados a seguir da referida pesquisa, 

foram coletados através da aplicação de um questionário semi estruturado 

(Apêndice 1) oferecido aos professores de forma voluntária para 

fundamentação da pesquisa. Para isso, solicitamos informações de cunho 

qualitativo para obtermos as informações desejadas e após foram feitas as 

analises quantitativas. 

 As dez primeiras questões do questionário abordam fatos relacionados 

às informações pessoais e a formação inicial dos professores de matemática. 

O que foi possível constatarmos é que a maioria dos professores encontra-se 

dentro de um perfil sendo estes bem semelhantes. Para nos dar uma maior 

diversidade à amostra da pesquisa, optamos por entrevistar professores de 

diferentes níveis de ensino, Fundamental e Médio, bem como de escolas 

públicas e privadas. Desses 30 (trinta) professores entrevistados, 10 (dez) 

trabalham na rede municipal, 13 (treze) na rede estadual e 7 (sete) na rede 

privada.  

O tempo entre as formações desses professores varia entre os anos de 

1980 até o corrente ano (2014). O que podemos observar ao lermos as 

respostas destes professores é que aqueles que se formaram entre as décadas 

de 1980 e 1990, que compreendem 10 (dez) professores, não possuem 

domínio, firmeza e satisfação em utilizarem a História da Matemática em suas 

aulas como recurso didático favorecedor do aprendizado, uma vez que não 

possuíram em sua formação inicial a disciplina de Historia da Matemática. Já 

os professores que possuem formação entre os anos de 2000 a 2014, que 

compreendem 17 (dezessete) dos professores entrevistados, sentem-se 

preparados e conscientes da necessidade de se abordar a História da 

Matemática em sala de aula, uma vez que possuíram e possuem em sua 

formação inicial a disciplina presente.  
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Gráfico 01: Professores que tiveram a disciplina de História da Matemática na formação 

inicial e a valorização da mesma. 

 

 

Dentre esses trinta professores, quinze, ou seja, 50% possuíram a 

disciplina de História da Matemática em sua formação inicial e consideram 

esse fato, o responsável pelo favorecimento da utilização em sala de aula 

desse recurso didático. Os outros 50% não possuíram essa disciplina em sua 

formação inicial. Mas, dentro desses 50%, o que os dados coletados nos 

revelam é que dessa porcentagem, 10% utilizam a História da Matemática em 

sala de aula, pois por meio de formação continuada e cursos complementares 

aprenderam como se trabalhar a História da Matemática. Os outros 40% 

revelam ter aversão total a utilização desse recurso.  

Com isso, para uma melhor análise dos dados, resolvemos dividir esses 

professores em três grupos. No Grupo A, colocamos aqueles professores que 

não tiveram a História da Matemática em sua formação inicial, sendo 15 

(quinze), porém destes 15 (quinze), 03 (três) deles, mesmo com algumas 

dificuldades existentes trabalham a História da Matemática, com objetivo de 

favorecer o aprendizado. Estes professores, inserimos no Grupo B. Por fim, 

chamamos de Grupo C, o grupo formado pelos 15 (quinze) professores que 

tiveram a História da Matemática em sua formação inicial e trabalham com ela 

em sala de aula. 
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3.2.1 Perfil dos Professores e Formação Inicial 

 

Tomando as respostas dadas pelos professores no questionário acerca 

da formação deles, podemos notar que dentre os 30 (trinta), 29 (vinte e nove) 

possuem formação acadêmica na área de Licenciatura em Matemática e 

apenas 01 (um) possui formação em Pedagogia, mas, leciona Matemática no 

nível Básico, o mesmo se formou pela Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e 

os demais se formaram pela UFPB Campus I – João Pessoa e Campus IV- 

Litoral Norte – Rio Tinto. Quando questionados acerca da participação da 

disciplina de História da Matemática em sua formação inicial e de sua 

importância nos cursos de Graduação, o Grupo A respondeu da seguinte 

maneira:  

 

Figura 01: resposta do professor A do grupo A quanto a importância da História da Matemática 

nos cursos de graduação. 

 

Fonte: professor A 

 

A resposta dada a essa questão se assemelha a seguinte, pelo fato de 

deixar claro o quanto esses professores do Grupo A não querem se abrir à 

novos caminhos metodológicos. Resolvemos colocar a resposta dele para ficar 

clara a aversão que os professores desse Grupo possuem com a História da 

Matemática. Outra resposta que também demos ênfase foi a decorrente da 

primeira, quando lemos o questionário vimos que não é preciso o professor 

desse grupo responder a essa pergunta já que ele não possuiu a disciplina de 

História da Matemática em sua formação, mas, mesmo assim ele a respondeu 

da seguinte maneira, 
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Figura 02: resposta do professor B do Grupo A quanto a importância da disciplina de História 

da Matemática em sua formação inicial. 

 

Fonte: professor B 

A repugnância a História da Matemática fica clara no trecho em que ele 

fala: “...eu não tive essa disciplina na minha formação mais acho certo; 

matemática só se estuda cálculo, contas e fórmulas; isso na formação é tempo 

perdido.” (Professor B). 

Entretanto, três professores pertencentes ao Grupo B, apresentam 

resultados favoráveis ao recurso didático em questão. O que consideramos um 

fato muito positivo, uma vez que tiveram acesso a esse recurso por meio de 

formações continuadas ou através de cursos complementares. Vejamos a 

seguir uma dessas respostas. 

Figura 03: resposta dada pelo professor C do grupo B quanto a importância da História da 

Matemática na formação inicial 

 

Fonte: professor C 
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Dentro do grupo dos professores que possuíram a disciplina em sua 

formação inicial, que corresponde a 50% da amostra, as respostas dadas a 

esse questionamento apontam que é de suma importância a participação da 

disciplina na formação. Atribuindo esse fato a responsabilidade da utilização do 

recurso na sala de aula. Pois, a mesma favorece o aprendizado quando posta 

em prática, procurando mostrar os porquês dos conteúdos matemáticos 

abordados fazendo com que o aluno interaja e se interesse pelas aulas.  

Destacamos a seguir, a opinião de 01 (um) professor que possuiu a 

disciplina em sua formação, e a importância que ele dá a utilização da mesma. 

 
Figura 04: resposta dada pelo Professor D do grupo C que teve a Historia da Matemática em 

sua formação inicial e a importância que ele tem a cerca da mesma. 

 

Fonte: Professor D 

As respostas dadas pelos professores do Grupo A e B nos remete uma 

rotina tradicional de trabalhar a Matemática de uma forma mecânica, mesmo 

que os professores do Grupo B tentem trabalhar com a História da Matemática 

a dificuldade existe, mas, pelo menos eles tentam mudar a realidade e fazer a 

diferença no meio em que estão inseridos, diferente dos outros 12 (doze) que 

colocam uma barreira imensa quando o assunto é História da Matemática. 

 

3.2.2 Concepção dos Professores acerca da utilização da História da 

Matemática como um recurso didático em sala de aula. 
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A segunda parte do nosso questionário trata propriamente do nosso 

objetivo do estudo que é de investigarmos a concepção que os professores 

possuem acerca da importância da História da Matemática em sala de aula.  

Nesse ponto, analisamos as questões que tratam de como a História da 

Matemática é abordada em sala de aula, se a mesma é aceita ou não pelos 

alunos, quais são as fontes que os professores utilizam ao abordarem o 

recurso citado, e através das respostas fica nítido o grau de diferença entre os 

grupos de professores que tiveram essa disciplina em sua formação e os que 

não tiveram. Iniciamos nossa análise com a resposta de um dos professores do 

Grupo C. 

 

Figura 05: resposta dada pelo Professor  E do Grupo C acerca da concepção da História da 

Matemática. 

 

Fonte: professor E 

As respostas dos demais professores que se encaixam no Grupo C, se 

assemelham a citada acima, para eles a História da Matemática auxilia o 

professor de matemática a fundamentar sua prática de ensino, assim como 

ajuda a potencializar estratégias que possam ajudar no processo de ensino-

aprendizagem. 

Diante desse mesmo questionamento, achamos interessante frisarmos 

duas respostas de 02 (dois) professores do Grupo A, para fazermos um 

paralelo entre os grupos A e C, e com isso, vermos o quanto é grande a 

repulsa dos professores do Grupo A. 
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Figura 06: resposta dada pelo professor F do Grupo A quanto a concepção acerca da História 

da Matemática. 

 

Fonte: professor F 

Ainda dentro desse grupo outra resposta nos levou a reflexão sobre o 

porquê de tanta repulsa com relação a esse recurso didático. Será que o 

simples fato de não possuírem essa disciplina na formação inicial poderia gerar 

tal sentimento? 

Figura 07: resposta do professor G do grupo A quanto a concepção acerca da História da 

Matemática 

 

Fonte: professor G 

Na busca para entendermos tais respostas fomos fazer uma reavaliação 

entre os dados obtidos no questionário desses professores. O que percebemos 

de semelhanças foram que: os professores do Grupo A já ensinam há mais de 

25 (vinte e cinco) anos e possuem idade entre 50 (cinquenta) e 65 (sessenta e 

cinco) anos, o que nos possibilita inferir que existe um desânimo com a 
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educação, seja por cansaço natural da idade e/ou tempo de serviço , seja pelo 

conflito de gerações, ou outros fatores de cunho pessoal. O fato é que 40% dos 

entrevistados apresentam esse perfil, o que torna-se um número alarmante 

para a educação. Porque será que esses professores assim como os 03 (três) 

que formam o Grupo B não sentem interesse em mudar suas praticas diárias e 

tornar esse quadro diferente? Porque tanta repulsa e desprezo com uma 

tendência educacional que possibilita um aprendizado melhor e mais 

prazeroso? Podemos tomar a resposta do professor G, e remeter a mesma a 

uma citação de D’Ambrósio (2004, p.4) na qual ele fala: “Naturalmente, o 

professor tende a ensinar como foi ensinado”.  

Os professores pertencentes ao Grupo A tratam a História da 

Matemática friamente como algo enganador, e desnecessário, ato que 

podemos tomar como inverossímil. Respeitamos as opiniões deles, pois os 

mesmos possuíram uma deficiência em sua formação inicial com relação a 

disciplina de História da Matemática, mas, muitas são as capacitações e 

formações continuadas existentes, e eles podem mudar essa realidade, mas, 

vemos que a repulsa é maior, talvez um dos maiores fatores que contribui para 

que esse quadro não mude seja o conflito entre as gerações,  fato esse que 

fica claro na fala do professor F na figura 6, quando o mesmo diz: “isso é coisa 

de universitário que não tem o que fazer e fica inventando coisa...” (Professor 

F, figura 6). 

Podemos fazer um paralelo dessa mesma resposta com o grupo B de 

professores que, diferente dos professores do Grupo A, acreditam que podem 

fazer diferente e tentam mesmo que com algumas dificuldades incorporar a 

História da Matemática em sua pratica pedagógica. Vejamos a opinião de um 

dos professores desse grupo. 
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Figura 08: resposta do professor H do grupo B quanto a concepção acerca da História da 

Matemática 

 

Fonte: professor H 

 

Assim como esse professor, os demais professores do Grupo B pensam 

da mesma maneira, eles acreditam que a História da Matemática desperta nos 

alunos o interesse pela disciplina facilitando o seu entendimento e 

aproximando-a deles. Eles tentam incorporá-la a sua pratica diária de ensino e 

pouco a pouco se aprofundam em como utilizá-la e isso nos remete ao fato de 

que nem tudo está perdido, e que a História da Matemática não é algo tão 

distante da nossa realidade, e que assim como esses 03 (três) professores 

tentam mudar sua metodologia de ensino e se adaptarem a novas tendências 

educacionais, os professores do Grupo A também podem mudar a sua 

realidade. 

 

3.2.3 A utilização da História da Matemática em sala de aula 

 

Para utilizar a História da Matemática na sala de aula é necessário que o 

professor busque fontes/referências. Quando questionados quais são essas 

fontes várias foram as respostas, então sintetizamos elas por meio de um 

gráfico onde o mesmo refere-se aos recursos utilizados em sala de aula para a 

abordagem da História da Matemática. 
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Gráfico 02: Recursos para a utilização da História da Matemática em sala de aula 

 

 

Podemos notar que a maior fonte de pesquisa entre os professores do 

Grupo C é a internet e os livros didáticos que a escola oferta. Quando 

questionados se o livro didático facilita o entendimento do conteúdo ou apenas 

traz a História como fonte de curiosidade, a maioria dos professores 

respondem que as vezes sentem dificuldade em trabalhar a História da 

Matemática utilizando-os pois os mesmos, em algumas vezes abordam de 

maneira fraca a disciplina impossibilitando o prosseguimento do inicio de 

conteúdos, e outras vezes a tratam apenas como fonte de curiosidade. Esse 

fato é suma importância visto que a História da Matemática possui uma 

amplitude imensa e acaba ultrapassando o campo da curiosidade. 

 A matemática permite uma transmissão imensa no campo da motivação 

reunindo elementos cuja natureza está voltada para o conteúdo e para a 

atividade educacional. Os professores do Grupo C acreditam que a História da 

Matemática é uma ferramenta que não estimula apenas a curiosidade dos 

alunos, eles acreditam que a História da Matemática quando bem posta em 

atividades pedagógicas é uma ferramenta eficaz estimulando no aluno a 

motivação acerca dos conteúdos. 

Mesmo não havendo a necessidade de responder a essa pergunta, mais 

uma vez demos ênfase a resposta de um professor do Grupo A, ele resolveu 

responder e achamos importante dar relevância a sua resposta, pois a partir 
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dela vemos o paralelo e a diferença do pensamento que os professores do 

Grupo A possuem, novamente deixando claro o sentimento de desprezo que 

possui com o recurso didático referido. 

 

Figura 09: resposta dada pelo professor F do Grupo A em relação a abordagem da História da 

Matemática em sala de aula. 

 

Fonte: professor F 

 

Novamente fica claro o despreparo desses professores do Grupo A com 

a História da Matemática, principalmente quando ele fala: “se eu fosse usar ela 

em sala eu usava só por curiosidade num momento em que a aula tivesse 

chata prá ler os textos que contam histórias e não servem pra nada.” (Professor 

F). Dentro desse grupo de professores vemos o quanto é difícil de falar em 

História da Matemática, e para eles a dificuldade de se trabalhar em sala de 

aula é imensa. Se em algum momento da pratica educacional eles tentassem 

trabalhar com esse recurso, o trabalho com certeza não seria produtivo, pois 

eles tratam a História da Matemática como algo distante da realidade e como 

um mito. 

Nos quadros a seguir faremos um comparativo/síntese das respostas de 

ambos os grupos de professores. Aqueles que utilizam a História da 
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Matemática, mas que possuem alguma dificuldade, e aqueles que relatam o 

porquê da aversão do uso da disciplina em sala de aula. 

 

Quadro 01: Utilização da História da Matemática em sala de aula X Dificuldades 

existentes 

Professores que utilizam a 

História da Matemática em suas 

aulas. 

Dificuldades existentes no uso da 

História da Matemática, mas que não 

são empecilhos para o uso do recurso 

em sala de aula. 

15 Falta de mais conteúdo nos livros didáticos. 

3 
Falta de referências e pouco conhecimento 

de como saber utilizá-la. 

Fonte : Professores dos Grupos B e C 

 

O quadro acima, nos mostra uma síntese entre as respostas dos Grupos 

dos Professores A e B. Os 15 (quinze) professores do Grupo C relatam que a 

dificuldade mais pertinente ao utilizar a História da Matemática em sala de aula 

é a falta de fontes históricas nos livros didáticos, ou seja, nos livros adotados 

pela escola. Já os 03 (três) professores do Grupo B, relatam a mesma 

dificuldade e acrescentam o pouco conhecimento que possuem com a História 

da Matemática com relação a sua utilização em sala de aula.  

Fizemos também um quadro com as respostas dos professores do 

Grupo A, onde o mesmo nos mostra a não utilização da História da Matemática 

em sala de aula e suas respectivas justificativas. 

 

Quadro 02: Não utilização da História da Matemática em sala de aula X Justificativas 

Professores que afirmam 

não utilizar a História da 

Matemática em sala de 

aula. 

Justificativas para a não utilização da História 

do recurso em sala de aula 

5 Os alunos não aceitam; 
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História e matemática não se juntam. 

3 Formação inicial sem a disciplina 

3 Atrasa o conteúdo, pois o tempo de aula é curto. 

2 Desconhecimento da disciplina. 

2 

Matemática é calculo e formulas e não contagem de 

histórias. 

 

Fonte: Professores do grupo A 

 

Esse segundo quadro sintetiza mais uma vez o total desinteresse dos 

professores do Grupo A em se trabalhar a História da Matemática em sala de 

aula. Varias são as justificativas que eles dão para a não utilização da História 

da Matemática, e uma das que mais foi dita, foi a de que os alunos não aceitam 

e que história e matemática não se juntam. Comungando com as justificativas 

do quadro 02, mais uma vez a resposta de um dos professores do Grupo A nos 

chamou atenção no que se trata do desinteresse pela História da Matemática. 

 

 

Figura 10: resposta dada pelo professor H do Grupo A referente a aceitação dos alunos com a 

História da Matemática 

 

Fonte: professor I 
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Essa resposta sintetiza as demais desse grupo. O que podemos ver é 

que na maioria das vezes parte do próprio professor o receio de se trabalhar 

com a História da Matemática, pois quando o professor fala: “os alunos não 

sabem nem o que é isso...” (Professor H), temos total consciência de que se o 

aluno não sabe é porque o professor nunca abordou o recurso História da 

Matemática em sala de aula. Para estes professores, a típica aula de 

matemática é o que vale, tanto a nível fundamental como a nível médio. A aula 

dada por eles são aquelas aulas expositivas, em que o professor passa no 

quadro aquilo que ele julga importante e necessário, e os alunos que possuem 

esse modelo de professor, por sua vez, reproduzem para o seu caderno e para 

a sua vida acadêmica tudo o que lhes foi transmitido. Em seguida, fazem uma 

repetição de exercícios mecanizados, que nada mais são que meras repetições 

apresentadas pelo professor, que julgamos tradicional.  

Não queremos julgar esses modelos de professores, pois, essa pratica 

tradicional adotada por eles nos mostra uma concepção de que é possível 

aprender matemática, mas tentamos mostrá-los que existem outros métodos e 

inúmeros recursos que facilita tanto o próprio trabalho deles, quanto a 

aprendizagem dos alunos. 

Já os professores do Grupo C, afirmam que não tem problema algum 

com o uso desse recurso, pois eles sentem-se preparados e confiantes e ao 

passarem esse preparo para os alunos, o recurso História da Matemática 

torna-se algo imensurável. Eles comentam que quando trabalham em sala de 

aula com a História da Matemática, a aula não fica sempre na mesmice do 

quadro e de cálculos sem fim, e quando eles encontram um bom material os 

alunos apresentam maior interesse e participação em sala de aula. 

Para finalizar nosso questionário, pedimos aos professores de todos os 

três Grupos (A, B e C) para darem algumas sugestões para que a História da 

Matemática possa ser mais utilizada em sala de aula como recurso didático. E 

inúmeras foram as sugestões. Os professores do Grupo B e C em síntese, 

responderam que, acham de extrema importância que eles como profissionais 

da educação se adaptem a realidade e coloquem em pratica a História da 

Matemática na sala de aula. Eles sugerem que haja mais materiais de 

pesquisas para ajudá-los na pratica pedagógica e também mais cursos de 
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capacitação e formação continuada qualificados (as), para que assim eles 

possam se preparar melhor para a utilização desse recurso em sala de aula.  

Eles acreditam que a disciplina ainda é muito insipiente, em alguns 

cursos de formação, na própria pratica diária, assim como nas abordagens dos 

livros didáticos. Mas, também acreditam que quanto mais materiais forem 

disponíveis com esse tema, melhor será o trabalho em sala de aula e ao 

trabalharem com esse recurso, pretendem sair daquela monotonia típica das 

aulas de matemática onde o que vale é apenas o conteúdo trabalhado e onde o 

professor domina o saber sem serem validas as opiniões e descobertas dos 

alunos.  

Contudo, não podemos deixar de levar em consideração as respostas 

dos professores do Grupo A, quanto as sugestões.  

 

Figura 11: resposta dada pelo professor J do Grupo A, sugestões para a utilização da Historia 

da Matemática em sala de aula como recurso didático. 

 

Fonte: professor J 

 

Tratando-se do Grupo A o sentido da resposta não fugiu das demais. 

Essa opinião reflete mais uma vez em uma formação inicial fraca e para estes 

professores quanto maior o número de exercícios de fixação repetitivos, e de 

certos algoritmos e esquemas, maior será o aprendizado. O Grupo A mostra 

para seus alunos uma matemática com um sentido de conhecimentos 
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acabados e definitivos, sem mudanças e a esses alunos não é dada em 

nenhum momento da sua discência a oportunidade ou necessidade de criar, 

com isso ele passa a ser um aluno que acredita naquela aula, e que seu papel 

nada mais é que de um discente passivo e desinteressado com a realidade 

atual. 

 O que podemos constatar, ao analisarmos as respostas desse grupo de 

professores é que eles se sentem “ofendidos” podemos dizer assim, com o uso 

da História da Matemática como um recurso didático, e que em nenhum 

momento durante o processo educacional eles geram situações para que o 

aluno torne-se um ser criativo, ou que o aluno sinta-se motivado a solucionar 

um problema mesmo que este seja por meio de curiosidade. 

 

 

3.3 Síntese geral das respostas dadas pelos três grupos de professores: 

Grupo A, Grupo B e Grupo C.  

 

Quando os professores colocam em pratica a História da Matemática em 

sala de aula, eles mostram que seu principal objetivo no processo pedagógico 

é de que os alunos tenham o maior aproveitamento educacional possível e 

quando observamos as opiniões dos professores do Grupo A o que vemos é 

que esse objetivo fica longe da realidade, pois para eles a principal meta é 

cobrir a maior quantidade possível de matéria (conteúdo) em sala de aula. 

Nesse sentido de matemática escolar os alunos desses professores podem 

não vivenciar situações de investigação, exploração e descobrimento, por que 

os mesmos não possuem conhecimento do recurso didático História da 

Matemática, visto que o mesmo propicia tais situações. 

A opinião acerca das concepções desses professores do Grupo A, que 

possuíram uma deficiência relacionada à História da Matemática em sua 

formação inicial, em alguns momentos torna-se aceitável, pois é necessário 

que sejam válidos conteúdos e hajam cálculos e fórmulas. Mas, o que 

pretendemos com esse trabalho é que não só os professores do Grupo A, mas, 

também os demais coloquem o aluno no centro do processo educacional, 

dando ênfase a eles como um ser ativo no processo de construção do seu 

conhecimento, e essas propostas devem partir do principio de que o aluno está 
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constantemente interpretando o mundo ao seu redor e tais propostas surgem 

principalmente quando abordamos um fenômeno matemático.  

As respostas dadas por esses professores (Grupo A), refletem uma 

citação que concorda com a ideia de Miguel (1993, pag. 121), quando o mesmo 

fala que :  

 

(...) Há um desligamento compulsório do produto do 
conhecimento com o seu processo de produção, e, 
consequentemente, da destruição de sua rede de significações, 
através de treino dos exercícios e da repetição obediente.  

 

 

Desta forma, os alunos não passam de simples pessoas que devem 

repetir fórmulas prontas e únicas, sem a capacidade de recriar, imaginar e de 

produzir resultados que seriam condizentes com sua própria atividade criativo-

intelectual. 

Os professores dos Grupos B e C que trabalham com a História da 

Matemática em suas aulas constroem novos caminhos que desmistificam a 

matemática trabalhando-a de maneira contextualizada buscando uma 

integração com o nosso dia-a-dia, com outras disciplinas, com isso, eles 

conseguem dar um olhar diferente para a matemática integrando-a com tudo 

que está a nossa volta. É claro que é preciso ler, escrever, calcular, contar, 

mas é preciso também que esses professores que conseguem usar esse 

recurso didático em sala de aula, mostrem para seus alunos, que matemática 

não é apenas uma disciplina mecânica. 

Assim, ao finalizarmos a observação das respostas dadas pelos três 

grupos de professores, foi possível vermos que o Grupo B tenta utilizar a 

História da Matemática em sala de aula mesmo que de maneira simples, pois 

mesmo não tendo possuído a disciplina em sua formação inicial, de alguma 

maneira tenta se adaptar as novas mudanças e necessidades educacionais 

existentes nos dias atuais para assim saírem do paradigma do tradicionalismo, 

colocando em pratica um recurso que facilite não apenas o seu trabalho mais 

que forme alunos pensantes e capazes de interagir com o contexto histórico de 

determinado conteúdo.  
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Já os professores do Grupo C trabalham a História da Matemática com 

satisfação, muitas vezes as referências e os recursos são difíceis como foi 

citado por eles, mais por possuírem uma formação adequada onde a mesma 

os preparou satisfatoriamente para a vida profissional, eles possuem uma 

concepção acerca da História da Matemática na qual eles tentam mudar o ato 

de fazer e de aprender matemática e essas concepções acabam renovando o 

próprio ensino e sentido da matemática. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo inicial da nossa pesquisa foi de investigar se a História da 

Matemática está sendo utilizada como recurso pedagógico nas salas de aula 

do Ensino Básico da Microrregião do Vale do Mamanguape - PB e qual a 

concepção dos professores de matemática com relação a esse recurso 

didático. Para isso nos aproximamos de trinta professores de matemática 

distribuídos em escolas públicas e privadas do Vale do Mamanguape – PB. A 

pesquisa se deu em caráter predominantemente qualitativo, mais precisamos 

quantificar os dados coletados para auxiliar a analise dos mesmos. Aplicamos 

um questionário semiestruturado contendo vinte questões onde as mesmas 

foram divididas em dois momentos.  

Tínhamos como problemática a seguinte questão: Qual a concepção que 

os professores de matemática possuem acerca da utilização da História da 

Matemática como recurso didático em sala de aula e qual a participação da 

disciplina em sua formação inicial? Diante do estudo realizado acreditamos que 

a História da Matemática aplicada em sala de aula como recurso didático, 

contribui significativamente para o desenvolvimento histórico dos conceitos 

matemáticos fundamentando-os fazendo com que o aluno possa estabelecer 

um paralelo entre o surgimento histórico do conteúdo matemático e sua função 

em seu cotidiano. 

Quanto aos nossos objetivos específicos vamos aqui, regatá-los um a 

um, tendo como foco uma breve reflexão sobre eles. Temos como primeiro 

objetivo, (i) ressaltar a importância da História da Matemática durante o 

processo de formação dos professores. Percebemos que esse objetivo foi, 

durante toda à pesquisa, largamente discutido e podemos afirmar que uma das 

principais causas da não utilização da História da Matemática como recurso 

didático em sala de aula pode ser a falta de preparo dos professores, visto que 

40% deles não tiveram em sua formação a referida disciplina. Nosso segundo 

objetivo específico nos permitiu (ii) averiguar a importância dada a História da 

Matemática no processo ensino aprendizagem. Nesse sentido, vimos que a 

maioria dos professores entrevistados dá a devida importância à História da 

Matemática porque acreditam que por meio dela eles inovam seu modo de 
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ensinar, e mostram que o conhecimento matemático parte do cotidiano no qual 

os alunos estão inseridos. Esse objetivo específico contempla ainda, que a 

História da Matemática é uma ferramenta útil e que irá agir como recurso que 

contextualiza, humaniza, motiva e ajuda a formalizar conceitos, sem falar que 

contribuiu de forma significativa o aprimoramento e valorização do aprendizado 

matemático. 

Após fazermos as análises dos dados, direcionamos nosso olhar para os 

professores do Grupo A, e o que podemos analisar é que os cursos de 

formação deles não valorizaram a História da Matemática como uma disciplina 

integrante a sua grade curricular, o que de certo modo, limitou a disseminação 

e a própria utilização da disciplina como recurso didático no processo de 

ensino. Para esses professores infelizmente parece não ter lugar nem tempo a 

perder com a História da Matemática, o foco deles é de poder lecionar todos os 

conteúdos e como foi dito por um deles “cumprir tabela”, com isso, eles deixam 

de mostrar aos alunos as culturas e origens históricas da matemática fazendo 

com que eles conheçam apenas, uma só verdade. 

Direcionando nosso olhar para as respostas dadas pelos professores 

dos Grupos B e C o que podemos verificar é que a maioria deles utilizam a 

História da Matemática em suas aulas. Para eles é importante propor aos 

alunos questões que possam ser respondidas de diferentes maneiras, 

estimulando a criatividade e dando valor a seus diferentes pontos de vistas, 

eles percebem que é necessário trabalhar a matemática de outras maneiras e 

praticar em suas aulas essa tendência matemática como fonte de motivação, 

pois a mesma permite ao professor uma forma mais contextualizada e 

prazerosa de se trabalhar em sala de aula.  

Nossos objetivos foram cumpridos e a partir desse estudo faz-se 

necessária uma reflexão acerca das nossas posturas como professores de 

Matemática. É importante que o professor reflita sobre sua própria prática. 

Esperamos que esse trabalho favoreça um fazer pedagógico mais consciente e 

que nos leve a ter mais compromisso com a formação integral do aluno. Para 

que isso ocorra, devemos conhecer diferentes metodologias e a História da 

Matemática é uma das tendências educacionais que está e se faz presente no 

processo ensino-aprendizagem.  
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Nesse sentido, vemos que não existe um único, ou melhor, caminho a 

ser percorrido por nós professores. Assim, percebemos que o enfoque acerca 

da História da Matemática como recurso didático favorecedor do aprendizado 

não termina com as discussões aqui apresentadas, pelo contrário, sugerimos 

que novos caminhos sejam propostos no âmbito dessa temática, tais como, 

produções de sequências didáticas contemplando o uso da História da 

Matemática; quantidade maior de materiais de pesquisas (acervos) que 

contenham clareza em seu contexto histórico; mais formações continuadas 

para aqueles professores que não tiveram acesso a História da Matemática na 

sua formação inicial. 

Ressaltamos, além disso, que as escolas tanto da rede pública como da 

rede privada, incentivem os professores de matemática a utilizar esse recurso 

didático em sua metodologia de ensino, dando suporte a sua prática docente e 

mostrando que a História da Matemática não está tão distante da realidade 

educacional. 

Por fim, enxergamos a matemática como uma produção cultural, e 

vemos na História da Matemática a possibilidade de se trabalhar de maneira 

diferente a recriação ou redescoberta de conceitos e conteúdos em sala de 

aula. 
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Apêndice A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – CAPMPUS IV 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado(a) Professor(a):  

 

Pedimos que, por gentileza você responda a todas as perguntas do 

questionário abaixo, pois o mesmo faz parte de nossa pesquisa para o 

Trabalho de Conclusão de Curso e têm por objetivo colher alguns dados que 

são importantes para nosso estudo. Em caso de dúvida, solicite ajuda a nossa 

pesquisadora. Não é necessário identificar-se.  

 

 

QUESTIONÁRIO 

I. RECONHECIMENTO 

Dados pessoais 

1- Sexo 

( ) feminino   ( ) masculino 

2- Idade 

(   ) 18 a 25   (   )26 a 35         (   )36 a 45           (   ) mais de 45 anos 

3- Nível de formação 

( ) graduado ( ) não graduado  ( ) em graduação 

4- Tempo de serviço 
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( ) Menos de 5 anos ( )6 a 10 anos ( )11 a 20 anos ( ) mais 

de 20 anos 

5- Ano em que se formou 

(   ) Entre 1960 e 1970 (   )Entre 1970 e 1980   (   )Entre 1980 e 1990  (   ) 

Entre 2000 a 2014 

 

Formação inicial 

 

1- Qual sua formação a nível superior? 

 

__________________________________________________________ 

 

2- Qual foi a instituição em que se formou? 

 

__________________________________________________________ 

 

3- No decorrer da sua formação inicial, foi apresentada a disciplina de 

História da Matemática?  

 

( ) sim    ( ) não 

 

4- Caso tenha respondido sim na questão anterior, qual a importância da 

disciplina em sua formação? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5- Caso a resposta da questão 3 tenha sido não, você acha que é 

importante a disciplina constar hoje nos currículos de graduação? Por 

quê? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

FOCO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1- QUAL A SUA CONCEPÇÃO ACERCA DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2- Costuma usar a História da Matemática como instrumento pedagógico? 

Sim (    )      Não (   ) 

Por quê? _________________________________________________ 

 

3- Se utilizaa História da Matemática em sala de aula qual é a fonte? 

 

__________________________________________________________ 

 

4- O livro didático utilizado em sala de aula possui fontes históricas? 

 

( ) sim    ( ) não 

 

5- Caso tenha respondido sim, como essas fontes históricas favorecem a 

abordagem do conteúdo em sala de aula? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6- Ao usar a História da Matemática em sala de aula, a mesma é abordada 

como um instrumento de motivação, como um suporte para o desenvolvimento 

do conteúdo ou apenas como curiosidade?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7- Qual a importância do uso da História da Matemática na sala de aula? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

8- É fácil trabalhar com a História da Matemática em sala de aula? 

 

( ) sim    ( ) não 

 

Por quê?_________________________________________________ 

 

9-Os alunos aprovam a sua utilização?  

 

( ) sim    ( ) não 

 

 

Por 

quê?______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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10- Cite algumas sugestões para que a História da Matemática possa ser mais 

utilizada em sala de aula como instrumento pedagógico? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


