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RESUMO 
 

 

O principal objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é analisar o contexto 

histórico apresentado nos conteúdos matemáticos dos livros didáticos de uma coleção 

presente no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017, destinada para os anos 

finais do Ensino Fundamental, com intuito de verificar a presença da História da Matemática 

junto aos conteúdos matemáticos. Na pesquisa indicamos em quais conteúdos a História da 

Matemática está mais presente e como ela está sendo proposta nos livros didáticos da coleção 

analisada, focando nos tipos de uso da História da Matemática. Em relação aos nossos 

objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória, e caracterizada como uma pesquisa documental, 

pois buscou analisar as abordagens presentes nos livros didáticos adotados pelos professores 

do município de Rio Tinto – PB. Para fundamentar nossa pesquisa recorremos aos autores 

Bianchi (2006), Fossa (2001) e Mendes (2001), que falam a respeito da História da 

Matemática, fazendo um breve histórico sobre a importância do uso da História da 

Matemática no ensino de Matemática. Para essa pesquisa analisamos a coleção de livros a 

“Vontade de Saber Matemática” (SOUZA; PATARO, 2015) adotada pelos professores da 

escola municipal de Rio Tinto, que faz parte do Guia de Livros Didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD 2017 (BRASIL, 2016), para o triênio 2017, 2018 e 2019. 

Nos apoiamos nos documentos tais como, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (PCN) (BRASIL, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

(BRASIL, 2018). Na coleção analisada, percebemos que ela aborda o contexto histórico de 

modo pontual trazendo um pequeno uso de contextos históricos na apresentação de alguns 

conteúdos, como também em algumas atividades. Os conteúdos que apresentam alguma 

abordagem histórica são: Números e operações, Álgebra, Geometria e Grandezas e medidas. 

Ao analisar a coleção de livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental aprovada 

pelo PNLD 2017, percebemos que, em relação aos usos da História da Matemática, o uso 

mais frequente foi o “Ornamental”, mas também encontramos o “Uso Ponderativo-

Episódico”, que aparece em formato de atividades. Contudo, embora a História da 

Matemática apareça pouco é importante destacar que ela aparece.  

 

Palavras-chave: História da Matemática. Livro Didático. Anos finais do Ensino 

Fundamental. 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The main objective of this course conclusion work (CBT) is to analyze the historical context 

presented in the mathematical contents of the textbooks of a collection present in the National 

Program of the Didactic Book – PNLD 2017, destined for the final years of Elementary 

School, in order to verify the presence of History of the Mathematics with mathematical 

contents. In the research we indicate in what contents the History of Mathematics is more 

present and how it is being proposed in the didactic books of the collection analyzed, focusing 

on the types of use of the History of Mathematics. In relation to our objectives, the research is 

exploratory, and characterized as a documentary research, because it sought to analyze the 

approaches present in the textbooks adopted by the teachers of the municipality of Rio Tinto - 

PB. In order to base our research, we have used the authors Bianchi (2006), Fossa (2001) and 

Mendes (2001), who talk about the History of Mathematics, giving a brief history about the 

importance of using the History of Mathematics in Mathematics teaching. For this research 

we analyzed the collection of books "The Will to Know Mathematics" (SOUZA; PATARO, 

2015) adopted by the teachers of the Rio Tinto municipal school, which is part of the Guide of 

Didactic Books of the National Program of Didactic Book - PNLD 2017 ( BRAZIL, 2016) for 

the triennium 2017, 2018 and 2019. We support the documents such as the National 

Curricular Parameters of Mathematics (PCN) (BRASIL, 1998) and the National Curricular 

Common Base (BNCC), (BRAZIL, 2018). In the analyzed collection, we perceive that it 

approaches the historical context in a specific way, bringing a small use of historical contexts 

in the presentation of some contents, as well as in some activities. The contents that present 

some historical approach are: Numbers and operations, Algebra, Geometry and Greatness and 

measures. When analyzing the collection of textbooks of mathematics of elementary 

Education approved by PNLD 2017, we realized that, in relation to the uses of the history of 

mathematics, the most frequent use was the "Ornamental", but we also found the 

"ponderative-episodic use", which appears in activity format. However, although the History 

of Mathematics appears little, it is important to note that it appears. 

 

Keywords: History of Mathematics. Textbook. Final years of Elementary School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do tema e justificativa 

 

O presente trabalho tem como tema a História da Matemática nos livros didáticos de 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental. Nosso trabalho apresenta uma análise de 

uma coleção de livros didáticos de Matemática, aprovada pelo Guia de Livros Didáticos do 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017, para o triênio 2017, 2018 e 2019, 

adotada em uma escola municipal do município de Rio Tinto/PB, a fim de verificar a maneira 

como a História da Matemática é abordada nesses livros didáticos de Matemática. 

O ensino da Matemática vem apresentando muitas lacunas e, essas lacunas, muitas 

vezes são evidenciadas pelos docentes nas aulas de Matemática, o que nos leva a pensar sobre 

o modo como o ensino da Matemática está sendo desenvolvido em sala de aula. Considerando 

que existem vários caminhos para se fazer Matemática, muitas vezes o livro didático é o único 

material utilizado pelos professores como recurso pedagógico para nortear suas aulas. 

Frequentemente o ensino da Matemática ainda é apresentado com reproduções de 

fórmulas e repetições teóricas deixando assim algumas falhas na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, isso acontece, talvez, pelo modo da abordagem mecanizada dos conteúdos, dada 

pelo professor, que dificulta a compreensão dos alunos. Assim, o seu modo de ensino poderá 

ser o que conhecemos como o método tradicional, que se resume a definição, exemplo e 

exercícios. Não estamos afirmando que a abordagem tradicional seja totalmente negativa, mas 

se limitar a essa abordagem poderá fazer com que os alunos continuem a possuir o mesmo 

pensamento em relação à Matemática, que é o mecanizado, deixando de lado todo seu 

contexto histórico e sua importância na aprendizagem. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN), 

 

É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa ser identificado como 

único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. 

No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática (BRASIL, 1998, p.42). 

 

Nesse contexto, é importante abordar diferentes metodologias para que assim o aluno 

construa novos saberes. Nesse pensamento, trazemos como proposta a História da Matemática 

como um recurso metodológico que pode auxiliar no ensino de alguns conteúdos matemáticos 

em sala de aula.  



13 

 

Sabemos que a Historia da Matemática, para alguns professores da Educação Básica, é 

um recurso metodológico que não é tomado como tão importante para ser utilizado em sala de 

aula. Nesse pensamento, Oliveira (2011) afirmava que a História da Matemática está ausente 

das salas de aulas, e que isso se dá, principalmente, pela maneira que a história é abordada nos 

livros didáticos. Contudo, o autor indica que “ela pode ser utilizada como prática pedagógica 

inovadora, capaz de proporcionar melhores rendimentos ao processo educativo” (OLIVEIRA, 

2011, p.10).  

Quando o professor utiliza a História da Matemática para apresentar o assunto em sala 

de aula ele consegue contextualizar historicamente tal assunto, mas para que isso aconteça o 

professor deve procurar circunstâncias para introduzir esse recurso em suas aulas. Utilizando 

a História da Matemática como recurso para ensinar nas aulas de Matemática, os alunos 

podem se sentir mais motivados, curiosos e melhorarem o processo de aprendizagem. 

Entretanto, apesar das vantagens apresentadas por vários pesquisadores, é difícil encontrar 

professores utilizando esse recurso didático em suas aulas (OLIVEIRA, 2011), seja pela falta 

de recursos ou muita vezes pela falta de tempo ou até mesmo por não possuir conhecimento 

sobre o assunto, com isso levando ao desconhecimento do aluno esse tipo de abordagem. 

Constantemente ouvimos falar que a Matemática é tida como um bicho de “sete 

cabeças”, porém, na maioria das vezes, é a forma como o professor introduz o conteúdo que 

faz com que o aluno não consiga compreender e, assim, o aluno acaba criando um bloqueio na 

aprendizagem em relação aos conteúdos matemáticos. 

Um dos métodos abordados pelos PCN como recurso metodológico é a História da 

Matemática, pois a mesma revela 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 

(BRASIL, 1998, p. 42) 

 

Dessa forma, a História da Matemática cria um vínculo com noções culturais, 

sociológicas e antropológicas com largo aproveitamento na formação do cidadão. Assim, a 

História da Matemática se torna um meio para retomada da própria identidade cultural 

(BRASIL, 1998). 

Sendo assim, a História da Matemática é um método que pode vir a favorecer o 

conhecimento do aluno sobre a Matemática, ou seja, o conhecimento da História da 

Matemática “pode apresentar métodos de ensino diferentes, bem como adequados, para os 
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conteúdos da Matemática escolar, pois a proposta apresentada pelos matemáticos em seus 

escritos podem ser alternativas profícuas para o ensino da Matemática” (DIAS, 2014, p.41). 

Com esse pensamento, verificamos nos livros didáticos, de uma escola municipal dos 

anos finais do município de Rio Tinto P/B, como a História da Matemática é abordada junto 

aos conteúdos matemáticos, sobretudo como a história está contida nos mesmos. 

Todo interesse em analisarmos os livros didáticos usados pela escola foi com o intuito 

de verificar como esses livros trazem e utilizam a História da Matemática, e deu-se a partir do 

momento que a autora cursou a disciplina da História da Matemática no período 2013.1, do 

Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, e 

durante esse período pode conhecer um pouco sobre a História da Matemática, a qual 

despertou um grande interesse de conhecer mais sobre este assunto. 

Nessa trajetória, no período de 2016.2, ao cursar a disciplina de Estagio 

Supervisionado III, na qual o estágio é realizado no Ensino Fundamental, e é o momento do 

curso no qual integramos a prática com os estudos teóricos, foi trabalhado, durante o período 

de intervenção em sala de aula, o livro didático e a História da Matemática como auxilio para 

apresentar alguns conteúdos matemáticos, e o resultado dessa experiência foi muito 

gratificante. 

Em uma entrevista realizada com os alunos utilizando um questionário, os alunos 

relataram que acharam muito interessante conhecer um pouco da História da Matemática 

durante as aulas, e que até o presente momento nenhum professor tinha trabalhado em sala de 

aula com conteúdos matemáticos utilizando o auxilio da História da Matemática, a maioria 

dos alunos declarou que gostaria que fossem desenvolvidas novas atividades matemáticas 

utilizando a História da Matemática. Assim, pudemos perceber que ao introduzir recursos 

metodológicos diferenciados ao ensino de Matemática o aluno se instiga, interage uns com os 

outros, levando-os a compreender o que está sendo proposto. 

A escolha da escola no município de Rio Tinto/PB se deu pela autora dessa pesquisa 

residir atualmente neste município. E durante as observações e os estágios realizados em sala 

de aula, foi possível observar que alguns professores de Matemática não utilizavam outros 

recursos pedagógicos diferente do livro didático nas aulas, por isso o interesse de analisarmos 

os livros didáticos usados pela escola com o intuito de verificar como esses livros abordam a 

História da Matemática.  

Não podemos deixar de ressaltar a importância do papel dos autores dos livros 

didáticos para que a História da Matemática apareçam neles (nos livros) de alguma forma. 

Ainda que seja de maneira “encaixada”, ou seja, através de figuras com textos explicativos, 
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mesmo que essas representações não contribuam efetivamente para a construção do 

conhecimento do aluno em relação à Matemática, devemos reconhecer que é um meio pelo 

qual permite que o aluno tenha um primeiro contato com a História da Matemática e 

percebemos também que pode proporcionar momentos de recreação que amenizam a fadiga 

causada pelo esforço e concentração que a disciplina de Matemática exige. Por menor que 

sejam essas contribuições, se o professor de Matemática estiver preparado poderá aproveitar 

para enriquecer com explicações complementares (FOSSA, 2008). 

Sem dúvida que “não podemos esperar que a história resolverá todos as nossas 

enfermidades pedagógicas, mas podemos esperar que nos ajudará a superar algumas delas” 

(FOSSA, 2008, p. 9). 

Assim, trabalhamos com a análise dos livros didáticos com o intuito de contribuir para 

que o professor possa aproximar-se ainda mais da História da Matemática, dessa forma nosso 

enfoque principal é verificar se a História da Matemática apresentada nos livros contribui para 

a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

Portanto, nossa questão de pesquisa é: Como a História da Matemática é abordada 

junto aos conteúdos matemáticos apresentados em uma coleção de livros didáticos adotada 

por uma escola municipal da cidade de Rio Tinto-PB? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar o contexto histórico apresentado nos conteúdos matemáticos dos livros 

didáticos de uma coleção, para classificarmos como a História da Matemática é abordada e 

utilizada junto a esses conteúdos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar a presença da História da Matemática, relacionada aos conteúdos 

matemáticos, em uma coleção de livros didáticos de Matemática dos anos finais do 

Ensino Fundamental, adotada por uma escola municipal de Rio Tinto-PB. 

 Identificar em quais conteúdos está mais presente a História da Matemática. 
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 Classificar como a História da Matemática está sendo proposta nos livros didáticos da 

coleção analisada, focando nos tipos de uso da História da Matemática.  

 

1.3 Metodologia da Pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto a sua abordagem, como qualitativa na qual, 

segundo Prodanov (2013, p. 70), nesse tipo de pesquisa “os dados coletados [...] são 

descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na realidade 

estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto”. Assim, o nosso 

olhar será para identificar e classificar todos os usos da História da Matemática presentes nos 

conteúdos matemáticos da coleção de livros didáticos analisada. 

Quanto aos seus objetivos, nossa pesquisa é de caráter exploratório, pois uma pesquisa 

exploratória, segundo Gil (2008, p. 27), “têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Nesse sentido, pretendemos 

descobrir se os livros que são utilizados na escola municipal da cidade de Rio Tinto/PB estão 

apresentando a História da Matemática de forma significativa. 

Quanto aos seus procedimentos, essa pesquisa se caracteriza como documental, pois, 

para Gil (2008, p. 51), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 

um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. O mesmo autor enfatiza, ainda, que fazer pesquisa documental apresenta uma série 

de vantagens, pois os documentos se constituem como uma “fonte rica e estável de dados” 

(GIL, 2002, p. 46). Nessa perspectiva utilizamos os livros didáticos como nosso material 

(fonte) de pesquisa que é uma fonte rica de conhecimentos. 

 Para essa pesquisa foi analisada a coleção de livros didáticos adotada em uma escola 

municipal do município de Rio Tinto, cidade na qual a autora deste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) reside, e onde está localizado o campus IV da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB. A coleção optada pelos professores da escola municipal de Rio Tinto é a “Vontade de 

Saber Matemática” (SOUZA; PATARO, 2015), e faz parte do Guia de Livros Didáticos do 

PNLD 2017, para o triênio 2017, 2018 e 2019. Ressaltamos que, no período de realização 

dessa pesquisa, o município de Rio Tinto possui apenas uma escola municipal que abrange os 

anos finais do Ensino Fundamental regular. 

Em nossa pesquisa, para a análise dos livros didáticos da referida coleção, procuramos 

nos apoiar nos documentos que orientam o ensino da Matemática na Educação Básica, tais 
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como: os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) (BRASIL, 1998), a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) e o Guia de Livros Didáticos do 

Programa Nacional do Livro Didático 2017 (PNLD) (BRASIL, 2016). 

 Também nos apoiamos nos escritos do pesquisador John Fossa (FOSSA, 2001) para 

classificar o uso da História da Matemática presente nos livros didáticos. 

Para a realização da análise procedemos alguma etapas: primeiramente mapeamos nos 

livros da coleção, foleando um a um dos capítulos, onde se encontrava a História da 

Matemática; em seguida, depois de identificado o local do livro em que se encontrava a 

presença da História da Matemática, analisamos como essa história estava sendo abordada 

junto ao conteúdo para classificarmos o tipo de uso.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 O livro didático no Ensino de Matemática 

 

O livro didático é uma ferramenta importante e pode ser decisivo para a qualidade da 

aprendizagem, embora não deva ser o único material utilizado por professores e alunos no 

processo de ensino e aprendizagem (LAJOLO, 1996). 

Na década de 1930, foi recomendada a regulamentação dos livros didáticos como 

também sua fabricação e distribuição. Em 1938, o MEC constituiu a CNLD (Comissão 

Nacional do Livro Didático), que verificava se os livros didáticos cumpriam os programas 

oficiais de ensino, sem haver o cuidado de analisar a qualidade do material que era oferecido 

aos alunos. Em 1966, foi criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático 

(COLTED), durante essa época o país encontrava-se no período da ditadura militar, e a 

COLTED tinha o objetivo de orientar a fabricação e distribuição dos livros (BIFFI, 2016).  

Segundo a autora em 1971, com o fim da COLTED, suas funções foram assumidas 

pelo Instituto Nacional do Livro (INL) que, 

 

Passou a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental 

(PLIDEF), determinar como deveria se dar a elaboração de programas editoriais, 

além de dirigir as finanças, que antes eram gerenciadas pela COLTED. Em 1976, 

quem fica encarregada das questões acerca do livro didático é a Fundação Nacional 

do Material Escolar (FENAME). É nesse período que o livro didático começa a ser 

associado à criança carente. Criada em 1983, a Fundação de Assistência ao 

Estudante (FAE) passa a administrar o PLIDEF que existia desde 1971(BIFFI, 2016 

p. 3-4). 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 1985, inicialmente o 

programa destinava-se a distribuição gratuita dos livros didáticos para os alunos do Ensino 

Fundamental, sem se importar com a qualidade didática dos materiais. Foi apenas em 1993 

que começaram a verificar a qualidade dos livros didáticos (BIFFI, 2016). 

Segundo Dante (1996, p. 84), “a condição primordial para que um livro de Matemática 

seja considerado bom é que ele esteja matematicamente correto, com níveis de rigor e 

precisão apropriados à série a que se destina”. O autor enfatiza que quando o professor utiliza 

um livro o qual contém um conceito errado, fica difícil reparar esse erro no futuro, por isso é 

importante introduzir desde as primeiras séries os conceitos matemáticos corretos para os 

alunos (DANTE, 1996). Nesse pensamento Lajolo (1996, p. 6) declara que, “um livro didático 
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não pode conter informações incorretas, porque estas levariam seus usuários a operarem com 

significados inadequados para a vida que vivem”. 

À respeito do livro didático para o uso do professor, Dante afirma que, 

 

O livro didático, pela sua própria especificidade, continuará tendo uma forte 

influência no trabalho diário de sala de aula. Daí a necessidade de melhorar a sua 

qualidade e de orientar os professores de como utilizá-lo adequadamente, pois 

dependendo da forma como é usado, ele poderá ser um auxiliar inestimável do 

professor ou se transformar num mestre intolerável (DANTE, 1996, p. 83). 

 

Nessa perspectiva é importante que o professor use o livro didático como um auxílio 

nas aulas de Matemática, procurando escolher as coleções dos livros que mais se adequem aos 

seus alunos, entre as aprovadas pelo PNLD. Também deverá buscar outros meios de abordar 

os conteúdos em sala de aula, podendo até partir do livro didático, mas dando novos 

significados ao que é proposto e trazido nas coleções, com o intuito de promover uma 

aprendizagem com mais significado para os alunos. 

 

2.2 Os usos da História da Matemática no ensino 

 

A História da Matemática é uma perspectiva metodológica que pode auxiliar o ensino 

da Matemática, trazendo para o aluno novas possibilidades de conhecimento no qual pode 

facilitar tanto o ensino como também a aprendizagem de conceitos e conteúdos matemáticos. 

Além disso, o uso da História da Matemática favorece um contato diferenciado com a 

disciplina Matemática, oferecendo uma contribuição significativa ao processo de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista que o aluno pode compreender os motivos pelos quais a 

Matemática foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos. 

Para Mendes (2001, p. 66) “um fato histórico da Matemática é digno de memória 

quando exerce ou exerceu na sociedade, uma função desencadeadora de uma série de 

acontecimentos matemáticos úteis a humanidade e que ainda podem gerar muitos mais”. 

Nesse sentido, ao inserirmos os fatos que marcam a História da Matemática em sala de aula 

poderemos despertar e estimular os alunos a novos caminhos para aprender Matemática 

através de sua história. Segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

utilizar a História da Matemática. 

 

[...] pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, 

especialmente para dar respostas a alguns „porquês‟ e, desse modo, contribuir para a 
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constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimentos (BRASIL, 

1998, p.43).  

 

Assim, é importante abordar a História da Matemática para que os alunos possam 

compreender que por trás dos conteúdos matemáticos existe uma abordagem histórica, e 

também estará trazendo um ambiente mais agradável para aprender matemática. 

Sabemos que os livros didáticos são uma importante fonte de conhecimentos sem 

dúvida, mas sabemos que eles não são perfeitos, e que nem sempre encontramos todas as 

respostas para os problemas contidos neles, sendo assim, é importante que os professores 

tragam outras estratégias para auxiliar suas aulas. No caso do ensino da Matemática propomos 

a utilização da História da Matemática como um recurso metodológico para o auxilio no 

ensino de Matemática. Na década de 1990 foi identificado nos livros didáticos segundo 

Mendes (2001) que, 

 

É muito raro encontrarmos a história da matemática nos livros didáticos utilizados 

por professores e estudantes do nível fundamental ou médio do sistema educacional 

brasileiro. Embora esses livros incluam muitas vezes, certas informações históricas, 

tais informações geralmente falam sobre figuras históricas e acontecimentos que se 

constituem em algo meramente desnecessário à aquisição (geração/construção) de 

conhecimento matemático pelo estudante. É prudente que discutamos de que 

maneira a história poderá ser usada como um recurso favorável a construção das 

noções matemáticas pelos estudantes, durante as suas atividades escolares 

(MENDES, 2001, p. 68). 

 

Nesse sentido, o professor deverá buscar outras fontes para apoiá-lo com relação à 

introdução da Historia da Matemática como um recurso metodológico no ensino de 

Matemática em suas aulas, defendemos o fato de que o professor deve estar preparado para 

usar esse recurso para que a história possa realmente ajudar o aluno no entendimento do 

conteúdo que está sendo apresentado e não como um fato apenas para tornar uma aula 

diferente. Por isso pretendemos analisar alguns livros didáticos para verificar como a História 

da Matemática está sendo apresentada nesses livros. 

Nessa perspectiva de um uso refletido da História da Matemática, o professor e 

pesquisador John Fossa (FOSSA, 2001) apresenta uma classificação dos usos da História da 

Matemática no ensino, especificando por: (i) o “Uso Ornamental”, que é aquele que traz a 

narrativa de fatos históricos ocorridos, como as notas históricas; (ii) e o “Uso Ponderativo”, 

que é aquele que apresenta a História da Matemática para ensinar os conceitos, ou seja, por 

meios de abordagens históricas os conceitos são apresentados envolvendo conteúdos da 

Matemática e que segundo o autor é uma forma mais significativa de se utilizar a História da 

Matemática, e mais eficiente que o “Uso Ornamental”(FOSSA, 2001). 
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Para o segundo tipo de uso, o autor desdobra em dois outros usos: o “Uso Novelesco” 

e o “Uso Episódico”. O “Uso Novelesco” utiliza a História da Matemática de forma intensiva 

durante toda extensão da disciplina, o que torna esse uso mais interessante principalmente 

para os alunos do curso de Matemática, pois permite ao aluno um maior entendimento da área 

dos seus estudos, do mesmo modo que amplia sua visão para várias inter-relações entre as 

subáreas da Matemática. No “Uso Episódico” Fossa (2001), relata que a História da 

Matemática aparece apenas para apresentar alguns conteúdos escolhidos dentro da disciplina, 

esse uso tende a ser menos intensivo limitando-se a história a uma parte introdutória do 

conteúdo para motivar os alunos. O autor destaca, ainda, que com a continuidade do uso da 

História da Matemática na forma episódica, este tende a se confundir com o uso na forma 

ornamental da mesma (FOSSA, 2001).  

A partir disso, aparece o “Uso Manipulativo” que, segundo Fossa (2001), esse uso é 

 

[...] alvo, das atenções tanto do Uso Novelesco quanto do Uso Episódico, pois já se 

comprovou que uma das maneiras mais eficazes de ensinar a matemática – 

especialmente, mas não exclusivamente, para alunos jovens – é através de atividades 

utilizando materiais manipulativos (FOSSA, 2001, p. 55). 

 

Nesse sentido, o “Uso Manipulativo” consiste na utilização de atividades históricas 

com materiais manipulativos. Fossa (2001) afirma que a História da Matemática é “uma fonte 

rica em matéria prima para o desenvolvimento destes tipos de atividades” (FOSSA, 2001, p. 

55). 

 Nesse sentido, o ensino dos conteúdos matemáticos pode melhorar com o uso da 

História da Matemática, por mostrar uma maneira diferente de apresentar os conteúdos da 

qual os alunos estão acostumados a ver em sala de aula, dando significado a esses conteúdos.  

 Mendes (2001) enfatiza que, 

 

Podemos considerar inicialmente que o uso da história como recurso pedagógico 

tem como principal finalidade promover um ensino-aprendizagem da matemática 

que busque dar uma ressignificação ao conhecimento matemático produzido pela 

sociedade ao longo dos tempos (MENDES, 2001, p.68). 

 

Nesse pensamento percebemos a importância do uso da Historia da Matemática como 

um recurso pedagógico no ensino-aprendizagem da Matemática, mas o professor dessa 

disciplina precisa estar preparado para utilizar esse recurso. 

Para Bianchi (2006), 
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A utilização exige vontade, material apropriado e coragem. [...], introduzir a HM 

como um recurso didático que pode impulsionar o aprendizado de conteúdos 

matemáticos, nas salas de aula, não é a tarefa fácil, seja inserida nos Livros 

Didáticos ou não. Muitas vezes o professor quer utilizá-la, mesmo não sendo 

favorável à forma como foi inserida num Livro Didático [...]. Então, este educador 

pode aproveitar a forma como está inserida no livro utilizado, ou muitas vezes 

abandona esta curiosidade e não procura outra maneira de introduzi-la. Mas, pode 

ainda criar sua própria maneira de utilizá-la. Fato de grande importância. 

(BIANCHI, 2006, p. 38). 

 

Com isso, o papel do professor é fundamental na escolha do livro didático como 

também nos materiais que ele utilizará para nortear suas aulas. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), 

 

Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas quadriculadas, 

ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica, 

é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar 

interesse e representar um contexto significativo para aprender e ensinar 

Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar integrados a 

situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a sistematização e a 

formalização dos conceitos matemáticos (BRASIL, 2018, p.294). 

  

 Dessa maneira reforçamos a importância da História da Matemática no âmbito escolar 

para aprender e ensinar Matemática, contudo sabemos que nem todos os conteúdos 

matemáticos podem ser ensinados utilizando a História da Matemática como recurso 

metodológico, mas como já dissemos existem vários caminhos para ensinar Matemática para 

que as aulas se tornem motivadoras na aprendizagem dessa disciplina. 

 

2.3 Algumas pesquisas já realizadas 

 

Algumas pesquisas já foram realizadas com o objetivo de analisar a História da 

Matemática presente nos livros didáticos de Matemática, dentre elas destacamos, Bianchi 

(2006) e Pereira (2016).  

Bianchi (2006), em sua dissertação de mestrado intitulada “Uma reflexão sobre a 

presença da História da Matemática nos livros didáticos”, se propôs a investigar “De que 

maneira as menções históricas estão presentes nos livros didáticos, no decorrer das avaliações 

realizadas nos terceiros e quartos ciclos, pelo PNLD?” (BIANCHI, 2006, p. 40). A autora 

analisou os livros das coleções de Imenes e Lellis –Matemática, e as coleções de Iracema e 

Dulce, Matemática – Idéias e Desafios. 87 Bianchi concluiu que as duas coleções analisadas 

possuem um bom apelo à História da Matemática e que de certa forma existe certa 
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preocupação em inseri-la nos livros didáticos. Mas a autora não focou sua pesquisa para como 

é apresentado o uso dessa História da Matemática nessas coleções. 

Pereira (2016), em sua dissertação de mestrado intitulada “A História da Matemática 

nos livros didáticos de Matemática do Ensino Médio: conteúdos e abordagens” a pesquisa 

teve a finalidade de investigar a História da Matemática nos livros de Matemática do Ensino 

Médio aprovados pelo PNLD 2015. A autora analisou as seis coleções aprovadas pelo PNLD 

2015 do Ensino Médio, foram analisados os livros referentes à versão do aluno. As coleções 

aprovadas foram: Conexões com a Matemática, de Fábio Martins de Leonardo; Matemática: 

Contexto e aplicações, de Luiz Roberto Dante; Matemática: Paiva, de Manoel Rodrigues 

Paiva; Matemática: Ciência e aplicações, de Gelson Iezzi e outros; Matemática: Ensino 

Médio, de Kátia Cristina Stocco Smole e Maria Ignez de Souza Vieira Diniz e Novo Olhar: 

Matemática, de Joamir Souza.  

Foram identificados pela autora 294 menções em relação à História da Matemática; a 

autora observou que o conteúdo mais abordado foi a Geometria, dentre os conteúdos 

específicos da Geometria (Geometria Plana, Geometria Espacial e Trigonometria), o que mais 

se destacou foi a Trigonometria. A autora relata que talvez seja pelo fato do desenvolvimento 

da Trigonometria estar relacionado com muitos fatos históricos. Pereira (2016), concluiu que 

estas coleções de livros didáticos têm interesse em utilizar a História da Matemática em seus 

livros didáticos de Matemática. Mas a autora não traz um olhar sobre o uso da História da 

Matemática nas coleções em sua pesquisa. 

Usamos essas pesquisas como referencia, pois também tiveram como foco a História 

da Matemática nos livros didáticos. Ressaltamos que nossa pesquisa tem como principal 

objetivo analisar o tipo de uso da História da Matemática nos livros didáticos.  
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3 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

3.1 Algumas considerações sobre o PNLD 2017 

 

 A Matemática nos dias atuais está presente nas atividades humanas de várias culturas, 

e muitas das ações do dia-a-dia demandam competências matemáticas cada vez mais intensas 

e diversificadas (BRASIL, 2016). Podemos observar que “[...] em todas as épocas, as 

atividades matemáticas foram uma das formas usadas pelo homem para interagir com o 

mundo natural, social e cultural” (BRASIL, 2016, p. 8). 

 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”. O autor enfatiza que as ideias matemáticas sempre estiveram presentes em toda a 

evolução da humanidade. Corroborando com essa ideia, Oliveira (2011) enfatiza que a 

Matemática não pode ser desvinculada das atividades humanas, pois ela facilita o 

conhecimento de determinados processos em várias áreas da concepção humana. 

 O Guia de livros didáticos PNLD 2017, tem o objetivo de ajudar os professores na 

escolha dos livros didáticos de Matemática. No presente Guia, destinado para os anos finais 

do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, encontramos as Resenhas das coleções de livros 

didáticos de Matemática que foram aprovadas pelo PNLD 2017 (BRASIL, 2016). 

Nos livros de Matemática analisados, o PNLD 2017 organiza os conteúdos 

apresentados por campos da matemática escolar, na seguinte sequência: Números e 

operações; Álgebra; Geometria; Grandezas e medidas; Estatística e probabilidade. As 

coleções de livros didáticos são avaliadas com a atenção voltada aos campos mencionados, 

buscando fazer uma estimativa do percentual de quanto de cada campo mencionado está 

presente no Livro do Estudante (BRASIL, 2016). 

 O Guia apresenta um gráfico representando o percentual ideal de distribuição dos 

conteúdos indicados para os anos finais do Ensino Fundamental, como podemos observar na 

figura 01. 
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  Figura 01 - Percentual dos campos da matemática escolar 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 24) 

 

  

 O Guia do PNLD 2017 evidencia que para as coleções aprovadas pouco mais da 

metade delas tem certo equilíbrio dos campos da matemática escolar; as demais obras dar 

mais ênfase em algum campo enquanto outros ficam em desvantagem. Geralmente o campo 

dos Números e operações recebe uma distinção maior, ao mesmo tempo em que o campo das 

Grandezas e medidas e Estatística e probabilidade recebem pouca atenção. Enfim, todos os 

cinco campos da matemática escolar, no geral, acabam tendo tratamento que, para o PNLD, é 

de modo satisfatório (BRASIL, 2016). 

 

3.2 Análise da coleção Vontade de Saber Matemática, de Souza e Pataro (2015) 

 

O Guia do PNLD 2017 apresenta uma análise de modo bem geral sobre a coleção 

“Vontade de Saber Matemática” (SOUZA; PATARO, 2015). O Guia mostra uma visão geral 

da coleção, ressaltando que nessa obra encontra-se com facilidade abordagens 

contextualizadas que fazem envolvimento dos conceitos estudados, e que é notória a 

evidência de trabalhos com temas transversais ligados com práticas sociais. A coleção de 

Souza e Pataro (2015) também favorece a articulação da Matemática com outras áreas do 

conhecimento. 
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O Guia do PNLD 2017 aponta como um ponto positivo a indicação da utilização do 

Geogebra como também de planilhas eletrônicas para auxiliar nas atividades, ainda destaca 

um diferencial na obra que é o Manual do Professor Multimídia com vídeos para a formação 

do professor.  

Quanto à distribuição dos conteúdos, a coleção é considerada como equilibrada, no 

entanto alguns conteúdos predominam mais do que outros. A distribuição dos conteúdos nos 

7º e 9º anos é admitida pelo PNLD 2017 como apropriados, entretanto ele ressalta que no 6º 

ano, é predominante Números e Operações, já no 8º ano o destaque é a Geometria enquanto 

as Grandezas e Medidas ficam em desvantagem (BRASIL, 2016). Podemos observar isso na 

figura 02 apresentada a seguir. 

 

Figura 02 – Percentual dos conteúdos da coleção Vontade de Saber Matemática de Souza e Pataro 

(2015) 

 
Fonte: Brasil (2016, p. 132) 

 

Entre os itens avaliados pelo PNLD 2017, destacamos o item “Contextualização e 

formação da cidadania”, no qual é avaliada a presença da História da Matemática, motivo do 

nosso trabalho. A resenha desse item mostra uma avaliação bastante resumida em relação à 

abordagem da História da Matemática.  

Na avaliação realizada pelo Guia, referente à “Contextualização e formação da 

cidadania”, a coleção de Souza e Pataro (2015) apresenta situações nas quais os conceitos são 

abordados de forma contextualizada como também é recorrente a presença dos temas 

transversais e o uso da Matemática com relação às práticas sociais. O Guia relata que a 
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História da Matemática aparece na coleção, mas que ainda é raro o tratamento como recurso 

de problematização (BRASIL, 2016). 

Para a nossa pesquisa, analisamos o Manual do Professor que contém o livro do aluno, 

entretanto não nos detemos na parte do final do manual que os autores Souza e Pataro (2015) 

denominam como Orientações para o Professor, nosso foco se restringiu as orientações 

trazidas nas indicações dadas ao professor ao lado das imagens ou questões, que estão na cor 

rosa. 

 Ao iniciarmos a análise do livro designado para o 6º ano do Ensino Fundamental de 

Souza e Pataro (2015a), observamos que ele é composto por 12 capítulos, cada capítulo é 

dividido por tópicos: 1-Formas geométricas espaciais; 2-Os números; 3-Operações com 

números naturais; 4-Potências e raízes; 5-Múltiplos e divisores; 6-Frações; 7-Ângulos e retas; 

8-Polígonos, formas circulares e simetria; 9-Números decimais; 10-Medidas de comprimento, 

de massa e de tempo; 11-Medidas de superfície; 12-Tratamento da informação.  

 Todos os capítulos são iniciados com a contextualização de algum tema, sejam eles 

transversais ou uso da Matemática relacionada às práticas sociais, porém, nem sempre os 

temas de abertura do capítulo são discutidos na continuidade dos conceitos. Iremos destacar 

os capítulos em que foi identificado algum conteúdo envolvendo a História da Matemática.  

 Baseados nas observações feitas, encontramos no capítulo 2 denominado como “Os 

números” a presença da História da Matemática. Os autores Souza e Pataro iniciam o capítulo 

com uma abordagem ao Sistema Braille, relatam que “o sistema Braille foi desenvolvido pelo 

francês Louis Braille (1809-1852) para permitir por meio de tato, a comunicação escrita e a 

leitura por pessoas cegas ou com baixa visão” (SOUZA; PATARO, 2015ª, p. 30-31). Os 

autores mostram como são representados os algarismos em braile, mas esse contexto não é 

retomado em nenhum outro momento desse capítulo. 

No primeiro item intitulado “A necessidade dos números”, verificamos que o conceito 

é iniciado falando da dificuldade que nossos antepassados tinham de contar e registrar 

quantidades, mostrando um registo de quantidade em um chifre de animal acerca de 15 000 

a.C. (SOUZA; PATARO, 2015a).  

Em seguida os autores relatam que com o passar dos anos algumas civilizações foram 

aprimorando suas maneiras de registrar as quantidades e criaram símbolos e sistemas de 

numeração próprios. Os autores apresentam um quadro com algumas representações de 

símbolos antigos e atuais que representam quantidade, como podemos verificar na figura 03.  
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Figura 03 – Registro de quantidade (Livro do 6º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 32) 

 

 Na apresentação desse item mencionado, os autores trazem uma orientação para o 

professor ao lado da imagem solicitando que ele verifique se os alunos percebem alguma 

associação comparando a numeração atual com os símbolos que estão representados no 

quadro. Entretanto, vem apenas como uma orientação o professor pode ter a liberdade de usar 

ou não esse contexto. Para utilizar essa informação histórica, o professor poderia criar mais 



29 

 

perguntas para os alunos como, por exemplo: Qual desses sistemas de numeração os símbolos 

representam visualmente a quantidade? 

 Portanto, o professor poderia explorar a situação apresentada para abrir mais 

discursões com a turma, criando assim, várias questões que pudessem contribuir para 

aprendizagem e despertar o interesse dos alunos em conhecer mais da História da Matemática. 

No decorrer desse capítulo, como veremos mais adiante, os autores trazem atividades que 

exploraram a comparação de sistemas de numeração.  

 Seguindo no capítulo 2, no terceiro item nomeado por “Sistema de numeração 

egípcio”, podemos observar mais uma representação envolvendo a História da Matemática.  

Esse tópico é iniciado com um relato sobre a civilização antiga egípcia a qual foi 

desenvolvida às margens do rio Nilo. Essa civilização, baseada na fauna e na flora desse rio, 

entre outros elementos, criou os símbolos conhecidos por hieróglifos, com esses símbolos os 

egípcios criaram seu próprio sistema de numeração. Cada hieróglifo tinha sempre o mesmo 

valor independentemente da posição que ocupava. Em seguida são apresentados alguns 

exemplos (SOUZA; PATARO, 2015a), como podemos observar na figura 04. 
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Figura 04 – Sistema de numeração egípcio (Livro do 6º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 35) 

 

 Observamos os itens relacionados com as figuras 3 e 4 e identificamos o uso da 

história como “Ornamental” que, segundo Fossa (2001, p. 54), “[...] nos contam algo sobre o 

desenvolvimento da Matemática ou o seu formalismo [...]”. 

 Em seguida aparecem alguns exercícios utilizando o sistema egípcio. Em algumas 

questões os autores pedem para converter em numeração atual, os símbolos egípcios 
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apresentados ou vice-versa. Entre as atividades propostas por Souza e Pataro (2015a), 

destacamos como mais produtivas três questões, as de número 8, 9 e 10. Podemos ver essas 

questões na figura 05. 

 

Figura 05 - Atividade explorando o sistema de numeração egípcio (Livro do 6º) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 36) 

 

 As questões 8 e 9 são semelhantes, os autores propõem para os alunos converter as 

representações da simbologia egípcia em números atuais e de números atuais na simbologia 

egípcia, são questões interessantes e de caráter investigativo, levando o aluno a pensar.  

 A questão 10 que é composta por cinco símbolos egípcios distintos e o problema pede 
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para o aluno utilizar apenas uma vez cada um desses símbolos, e verificar quantos números é 

possível formar no sistema de numeração egípcia, proporcionando ao aluno uma 

aprendizagem mais significativa. Observamos que os autores apresentam uma orientação para 

o professor sobre a questão 10, sugerindo que o professor leve os alunos a perceberem que o 

sistema de numeração egípcia não é posicional, ou seja, independentemente da posição que os 

símbolos ocupam o número representado é o mesmo (SOUZA; PATARO, 2015). 

 Embora essas questões sejam um tanto mecanizadas (conversão de simbologia), 

podemos considerar que elas apresentam um “Uso Ponderativo-Episódico”, principalmente a 

questão 10 que explora uma característica do sistema egípcio, que não é posicional. 

Dentro do quarto tópico do capítulo 2, denominado por “Sistema de numeração 

romano” encontramos uma menção a História da Matemática. Os autores iniciam relatando 

que esse sistema foi criado por volta do século III a.C., na sequência os autores mostram a 

utilização desse sistema em algumas situações, como podemos observar na figura 06.
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Figura 06: Apresentação do sistema de numeração romano (Livro do 6º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 37) 

 

Na sequência são apresentadas algumas atividades comparando os sistemas de 

numeração já apresentados. Em uma das questões o livro traz uma nota relatando sobre uma 

importante contribuição para o avanço da Matemática, a italiana Maria Gaetana Agnesi 

(1718-1799), que publicou um livro com 1070 páginas em dois volumes. A questão mostra a 

foto da capa desse livro. Com essa nota o livro apresenta alguns exercícios relacionados ao 

enunciado da questão, como por exemplo: escrever o ano de publicação do livro em sistema 

de numeração atual; escrever o ano de nascimento e morte da autora do livro em algarismo 
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romano, nessa questão os autores deixam uma orientação para o professor ao lado da imagem, 

sugerindo que o professor comente com os alunos qual seria uma possível tradução para o 

título do livro, visto que, o título está em italiano (SOUZA; PATARO, 2015a), podemos 

observar as questões na figura 07. 

 

Figura 07 – Atividade explorando os sistemas de numerações (Livro do 6º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 38) 

 

 

Classificamos esse uso por “Ponderativo-Episódico” que traz a História da Matemática 

na abordagem de alguns tópicos dentro da disciplina (FOSSA, 2001).  

 No item denominado “Sistema de numeração decimal”, a parte histórica traz algumas 

informações sobre o porquê o sistema é conhecido como sistema de numeração indo-arábico, 
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os autores destacam que foi por ter sido desenvolvido pelos hindus, explica o porquê dos 

símbolos desse sistema serem chamados de algarismos, ressaltando que é por causa do nome 

do matemático árabe Mohammed Al-Khowarizmi. Em seguida os autores afirmam que os 

algarismos passaram por diversas modificações desde a sua criação até os dias de hoje 

(SOUA; PATARO, 2015a).  

 Os autores Souza e Pataro (2015a) ainda sugerem que os professores tragam para a 

sala de aula o material dourado e o ábaco, para trabalhar com os alunos para que eles 

compreendam que os algarismos podem ser agrupados de dez em dez elementos. Podemos 

observar na figura 08. 

 

Figura 08: Apresentação do sistema de numeração decimal (Livro do 6º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 39) 
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 Classificamos esse uso por “Ornamental”, pois vem trazendo informações históricas 

pontuais. 

 No final do capítulo 2, na parte de revisão, os autores ainda mostram alguns exercícios 

utilizando os sistemas de numerações apresentados durante o capítulo. Vejamos a figura 09. 

 

Figura 09: Atividades utilizando os sistemas de numerações (Livro do 6º) 

  
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 50-51) 

 

 Contemplando as atividades propostas classificamos como “Uso Ponderativo-

Episódico”. 
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 Observamos no capítulo 3, “Operações com números naturais”, que os autores 

começam a contextualizar o capítulo resgatando um pouco sobre o ábaco, destacando o ábaco 

japonês que é conhecido como soroban (SOUZA; PATARO, 2015a). Esse contexto não chega 

a ser um contexto histórico para abordar um conteúdo matemático, mas está falando de um 

objeto muito famoso para se fazer cálculos. Vejamos na figura 10. 

 

Figura 10: Apresentação do capítulo 3 (Livro do 6º ano) 

  
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 54-55) 

  

 Considerando que esse contexto vem para introduzir um conteúdo, o classificamos 

como “Uso Ornamental”. O uso do ábaco não é retomado em nenhum outro momento desse 

capítulo. 

 No capítulo 6, denominado “Frações”, os autores trazem na introdução um contexto 

sobre o ouro. Eles relatam que o ouro é um metal muito cobiçado desde a Antiguidade, 
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explicam que “o quilate indica a quantidade de partes de ouro contida em 24 partes da liga. 

Por exemplo, no ouro de 14 quilates, para cada 24 partes dessa liga, 14 partes são de ouro 

puro e 10 partes contêm outros metais” (SOUZA; PATARO, 2015a, p.126-127). Na 

sequência os autores apresentam dois retângulos cada um com 24 quadrinhos, ambos 

representam um objeto que seria de ouro, um representando 14 quilates e o outro 18 quilates, 

a parte que representa o ouro está pintada de amarelo e a parte que seria outro metal, de cinza. 

Esse contexto apresentado tem relação com o conteúdo que será estudado que é fração. 

 No oitavo tópico nomeado por “Adição e subtração”, representado na figura 11, 

encontramos um contexto histórico no formato de atividade. O livro apresenta que para 

demarcação de terras após as enchentes do rio Nilo, os esticadores de cordas, como eram 

conhecidos, utilizavam cordas com nós para indicar a quantidade de vezes que aquela medida 

estava contida nos lados do terreno, dessa forma os egípcios usavam números fracionários 

(SOUZA; PATARO, 2015a). 
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Figura 11 – Atividade com frações unitárias (Livro do 6ºano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 146) 

 

Observando as questões representadas na figura 8, podemos classificar esse uso como 

“Ponderativo-Episódico”, pois nos apresenta um contexto histórico para apresentar um item 

dentro da disciplina.  

 No capítulo 07, denominado de “Ângulos e retas”, os autores apresentam o capítulo 

com uma abordagem sobre câmeras fotográficas. Eles relatam que nem sempre foi fácil tirar 

fotos, explicam que as câmaras convencionais ou digitais tem o mesmo princípio básico de 

formação de imagem da câmara escura. Os autores Souza e Pataro (2015a, p. 158-159), 

declaram que por esse princípio “a luz que parte de algum objeto entra por um pequeno 

orifício na câmara escura e fechada, formando uma imagem invertida desse objeto no interior 

dela, com base na propriedade da luz que se propaga em linha reta”. Essa abordagem é dada 
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para apresentar o conteúdo de ângulos. 

 No segundo tópico nomeado por “Medindo ângulos”, encontramos uma menção a 

História da Matemática, sobre o surgimento do grau (Figura 12), na qual é atribuída aos 

babilônios à descoberta da divisão do círculo em 360 partes iguais, a base desse sistema de 

numeração era feita de 60 em 60. Essa civilização acreditava que o sol girava em torno da 

terra e que demorava 360 dias, daí surgiu a unidade de medida de ângulo que conhecemos por 

grau (SOUSA; PATARO, 2015a). Classificamos esse uso como “Ornamental”, quando a 

História da Matemática é utilizada para ilustrar alguma coisa que tenha relação com o 

desenvolvimento da Matemática (FOSSA, 2001).  

 

Figura 12: Apresentação do conteúdo medindo ângulos (Livro do 6ºano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 163) 

 

 Verificamos no capítulo 8, denominado por “Polígonos, formas circulares e simetria”, 

que os autores apresentam o capítulo com um texto sobre a Bandeira do Brasil. Eles 

mencionam que após a Proclamação da República a bandeira nacional brasileira foi adotada 

em 19 de novembro de 1889 e que existem bandeiras de vários tamanhos, entretanto as suas 

medidas devem manter a proporção (SOUZA; PATARO, 2015a). Na sequência os autores 

mostram as três partes que compõem a bandeira (retângulo, losango, círculo). 

 Encontramos no quarto tópico nomeado por “Formas circulares”, o primeiro item, que 

é “Circunferência”, os autores apresentam a figura do homem Vitruviano, de Leonardo da 

Vinci (Figura 13). 
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Figura 13 – O homem Vitruviano 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015a, p. 189) 

 

A única abordagem dada a essa figura é que a forma geométrica destacada recebe o 

nome de circunferência. Mas, ao lado da imagem é dada uma orientação para os professores 

indicando que eles expliquem aos alunos que “na imagem, o corpo humano está inserido na 

forma ideal da circunferência e nas perfeitas proporções do quadrado” (SOUZA; PATARO, 

2015a, p. 189). A figura apresentada, para ilustrar um conteúdo, caracteriza o uso em 

“Ornamental”. 

Ao concluir a análise o livro do 6º ano da coleção de Souza e Pataro (2015a), 

verificamos que a História da Matemática aparece na apresentação de conteúdos e, também, 

em formato de atividades. Esse uso é de forma mais “Ornamental”. 

A obra de Souza e Pataro (2015b), destinada para o 7º ano do Ensino Fundamental, é 

composta por 12 capítulos: 1-Frações; 2-Números decimais; 3-Formas geométricas espaciais; 

4-Números positivos e números negativos; 5-Tratamento da informação; 6-Expressões 

algébricas, fórmulas e equações; 7-Grandezas e medidas de temperatura, de energia e de 

capacidade; 8-Ângulos; 9-Polígonos; 10-Proporcionalidade; 11-Transformação de figuras; 12-

Medidas de volume. Cada capítulo é dividido em tópicos e todos os capítulos iniciam de 

forma contextualizada. 

No capítulo 7, denominado de “Grandezas e medidas de temperatura, de energia e de 

capacidade”, os autores iniciam a apresentação do capítulo trazendo um texto sobre 
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Rotulagem de alimentos, explicando que a rotulagem de um produto embalado é importante 

para auxiliar na escolha desse produto, e entre outras informações contidas no rótulo sobre o 

produto, ressaltamos a quantidade e a temperatura de armazenamento do produto contida na 

embalagem, grandezas mencionadas que têm relação com o conteúdo que será apresentado no 

capítulo.  

No tópico “Grandezas”, no item denominado por “O Sistema Internacional de 

Unidades (SI)”, identificamos um comentário em relação ao sistema de unidade de medida 

usado por muito tempo. Os autores declaram que cada país ou região usava seus próprios 

sistemas, entre eles os autores destacam aquele que utilizava partes do corpo humano para 

realizar essas medidas. As medidas não eram precisas, porque as partes do corpo humano de 

uma pessoa podem não ser iguais a de outra pessoa e isso gerava muita confusão (SOUZA; 

PATARO, 2015b). Podemos observar algumas dessas medidas na figura 14. 

 

Figura 14 – Representação de medidas 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015b, p. 173) 

 

Na sequência os autores mencionam que “em 1789, o governo francês solicitou à 

Academia de Ciências da França que fosse criado um sistema de unidade preciso, científico e 

simples o que deu origem ao Sistema Métrico Decimal” (SOUZA; PATARO, 2015b, p. 173). 
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Foi a partir desse sistema que era constituído por unidades como metro, quilo e quilograma 

que posteriormente resultou no Sistema Internacional de Unidades (SI) (SOUZA; PATARO, 

2015b). 

Para o livro do 7º ano, os autores Souza e Pataro (2015b) quase não fazem uso da 

História da Matemática, e o pouco em que aparece podemos classificar, segundo Fossa 

(2001), por “Uso Ornamental”, aquele que nos conta um fato sobre o desenvolvimento da 

Matemática. 

A obra de Souza e Pataro (2015c), destinada para o 8º ano do Ensino Fundamental, é 

composta por 12 capítulos: 1-Ângulos; 2-Potências e raízes; 3-Conjuntos numéricos; 4-Plano 

cartesiano; 5-Polinômios, produtos notáveis e fatoração; 6-Polígonos; 7-Equação, sistemas de 

equações e inequações; 8-Regra de três; 9-Tratamento da informação; 10-Triângulos; 11-

Quadriláteros e formas circulares; 12-Medidas de superfície. Todos os capítulos iniciam de 

forma contextualizada e são subdivididos em tópicos.  

No capítulo 2, intitulado “Potências e raízes”, os autores iniciam o capítulo com uma 

abordagem às estrelas. Eles descrevem que as estrelas encontram-se muito distantes da Terra 

e que para facilitar a representação dessa distância foi preciso criar uma unidade de medida “o 

ano-luz, uma unidade correspondente à distância percorrida pela luz, no vácuo, no período de 

um ano, o que equivale a 9,46 · 10¹² km” (SOUZA; PATARO, 2015c, p. 32-33). Esse 

contexto traz a representação de potência o qual tem relação com o conteúdo que será 

discutido. 

No segundo tópico denominado “Potência de base 10”, uma menção à História da 

Matemática. Os autores, no tópico mencionado trazem um pouco da história do matemático 

Arquimedes, que queria descobrir quantos grãos de areia seriam necessários para encher o 

Universo. Arquimedes obteve números com muitos algarismos e percebeu que a 

multiplicação envolvendo o número 10 aparecia várias vezes, foi quando ele criou uma forma 

de representá-lo bem parecida com a que conhecemos hoje para representar as potências 

(SOUZA; PATARO, 2015c). Conforme a figura 15. 
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Os autores trazem duas orientações para o professor, à primeira destaca que ele 

explique aos alunos que Arquimedes conhecia o Universo diferente do que conhecemos 

atualmente. Outra orientação é dada para o professor nesse mesmo tópico, para que ele 

proponha ao aluno utilizar uma calculadora e perceba as regularidades que existem nas 

potências com base 10 (SOUZA; PATARO, 2015c).  

No capítulo 3, denominado de “Conjuntos numéricos”, os autores iniciam o capítulo 

com uma abordagem sobre o sistema de grupos sanguíneos, e explicam que “entre os sistemas 

de grupos sanguíneos está o ABO, do qual fazem parte os tipos A, B, AB ou O, cuja diferença 

é a presença do antígeno” (SOUZA; PATARO, 2015c, p.52-53). Os autores relatam que a 

pessoa que faz parte do grupo A: possui apenas antígeno A; grupo B: possui apenas antígeno 

B; grupo AB: possui os dois antígenos e o grupo O não possui nenhum dos dois antígenos. 

Esse contexto tem relação com o capítulo apresentado, pois os autores indicam representar 

esses grupos sanguíneos por meio de um diagrama de Venn. 

No segundo tópico nomeado por “Conjunto dos números naturais (Ν) e dos números 

inteiros (Ζ)”, observamos que Souza e Pataro (2015c, p. 58) relatam que “no decorrer da 

história, os números naturais não foram suficientes para expressar determinadas situações, 

Figura 15 – Apresentação do conteúdo de potência de base 10 (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 38) 
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como as que envolviam dívida, escassez, débito etc. Para suprir essa necessidade foram 

desenvolvidos os números inteiros negativos”. 

A seguir, nesse mesmo capítulo, no quarto tópico nomeado por “Conjunto dos 

números irracionais (I)”, representado na figura 16, os autores mencionam que os discípulos 

do matemático Pitágoras descobriram que “[...] a medida da diagonal de um quadrado, cujo 

lado mede uma unidade, não podia ser expressa por um número racional” (SOUZA; 

PATARO, 2015c, p. 64). 

 

Figura 16 – Apresentação do conteúdo dos números irracionais (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 64) 

 

Para apresentar o capítulo 4, denominado “Plano cartesiano”, o livro traz na 

introdução do capítulo uma abordagem aos atuais sistemas de localização. Os autores relatam 

que à evolução desse sistema são atribuídas as ideias do filósofo, físico e matemático René 

Descartes (SOUZA; PATARO, 2015c). Foram essas ideias que ao longo dos anos deu origem 

ao atual sistema cartesiano, o qual diz que ”[...] um ponto em um plano pode ser representado 

por meio de coordenadas que indicam sua localização” (SOUZA; PATARO, 2015c, p. 74-75). 

Esse contexto vem apenas como uma informação histórica, portanto classificamos como “Uso 

Ornamental”.  

Ainda no mesmo capítulo, no segundo tópico nomeado por “Estudando o plano 

cartesiano”, Sousa e Pataro (2015c) mencionam, mais uma vez, a importante contribuição do 

filósofo René Descartes para o atual plano cartesiano, o qual recebeu esse nome em 

homenagem a Descartes. Conforme a figura 17. 
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Figura 17 – Apresentação do conteúdo plano cartesiano (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 80) 

 

A seguinte menção foi retirada do capítulo 5, “Polinômios, produtos notáveis e 

fatoração”, os autores iniciam o capítulo trazendo um texto sobre o Espetáculo das águas, 

destacando as Cataratas do Iguaçu, eles explicam que “sua vazão média corresponde a cerca 

de 1500 m³/s (metros cúbicos por segundo) de água, variando entre 500 m³/s nos períodos de 

seca e 8500 m³/s nas cheias” (SOUZA; PATARO, 2015c, p. 88-89). Esse contexto representa 

o volume médio de água, o qual tem relação com um dos assuntos abordados nesse capítulo, 

os autores usam a abordagem do cálculo do volume para escrever monômios. 

No primeiro tópico “Expressões algébricas”, já no final da apresentação desse 

conteúdo, podemos observar (Figura 18) que os autores trazem também uma orientação para o 

professor, sugerindo que ele explique os alunos a origem da palavra álgebra. 
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Figura 18 – Apresentação do conteúdo de álgebra (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 90) 

 

Podemos considerar que as aparições em relação à História da Matemática, 

apresentadas nas figuras 15, 16, 17 e 18, se associam a classificação de “Uso Ornamental” 

que, segundo Fossa (2001), utiliza a História da Matemática para contar algo sobre o 

desenvolvimento da Matemática. 

O próximo exemplo, representado na figura 19, foi retirado do capítulo 7 nomeado por 

“Equações, sistemas de equações e inequações”. Os autores iniciam o capítulo com um texto 

sobre os preços dos combustíveis, declaram que os preços dos combustíveis variam muito 

durante o ano e que se o motor do carro for flex, o consumidor pode economizar escolhendo 

por etanol ou gasolina de acordo com o preço, porém eles explicam que o carro abastecido 

com etanol percorre “em média 70% da distância que poderia percorrer com a mesma 

quantidade de gasolina. Logo, o etanol é financeiramente vantajoso para o consumidor 

quando o seu preço for menor que 70% do preço da gasolina” (SOUZA; PATARO, 2015c, p. 

134-135). O contexto exposto faz relação com o conteúdo de “Equações do 1º grau com duas 

incógnitas” que está presente nesse capítulo, pois o preço da gasolina pode ser representado 

por x e o preço do etanol por y.  

No primeiro tópico nomeado “Equações do 1º grau com uma incógnita”, os autores 

apresentam um problema que pertence à coleção de problemas da Antologia grega. A solução 

desse problema representaria quantos anos o matemático Diofanto viveu. O referido problema 

diz que “[...] “Diofanto passou 
 

 
 de sua vida como criança, 

 

  
 como adolescente e mais 

 

 
 na 

condição de solteiro. Cinco anos depois de se casar nasceu-lhe um filho que morreu 4 anos 

antes de seu pai, com metade da idade (final) de seu pai “[...]” (SOUZA; PATARO, 2015c, 

p. 138). Em seguida os autores apresentam três perguntas relacionadas com o problema 
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apresentado: na primeira pergunta eles questionam qual a equação que representaria o 

problema e apresentam três alternativas; a segunda questão representa o objetivo do problema 

que é descobrir quantos anos Diofanto viveu; a terceira questão propõe descobrir com quantos 

anos Diofanto se casou (SOUSA; PATARO, 2015c). 

Observamos que o problema apresentado oferece oportunidade para o professor 

explorar mais questões para discutir com os alunos, como por exemplo: Com quantos anos o 

filho de Diofanto morreu? 

 

Figura 19 – Atividade sobre Diofanto (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 138) 

 

No capítulo 8, intitulado “Regra de três”, os autores apresentam o primeiro tópico 

Regra de três simples, enunciando que as ideias do uso de regra de três se originaram na 

China antiga e que “o papiro de Rhind, que é um papiro egípcio de mais de 3000 anos, 

apresenta diversos problemas que recaem em manipulações equivalentes á regra de três” 

(SOUZA; PATARO, 2015c, p. 164). 

Na sequência, ainda no capítulo 8, no segundo tópico “Regra de três composta”, 

aparece em formato de atividade um problema que envolve regra de três, retirado do livro 
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Liberabaci, do matemático Leonardo Fibonacci (SOUZA; PATARO, 2015c). Podemos 

observar na figura 20. 

 

Figura 20 – Atividade do livro Liberabaci (Livro do 8º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 173) 

 

A próxima menção histórica aparece já no final do capítulo 10 denominado por 

“Triângulos”, no qual observamos uma menção à História da Matemática em formato de 

atividade, em que os autores enunciam uma demonstração de um teorema atribuída a 

Napoleão Bonaparte. Conforme na figura 21. 

Em seguida Souza e Pataro (2015c, p.232), lançam a seguinte questão: “Construa um 

ΔABC qualquer e verifique a validade desse teorema”. 

 

Figura 21– Atividade sobre Napoleão Bonaparte (Livro do 8º ano)  

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 232) 
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 Nas menções apresentadas nas figuras 19, 20 e 21, que vêm no formato de atividades, 

podemos classificar esse uso com fatos históricos associando ao “Uso Ponderativo- 

Episódico”, utiliza a História da Matemática em alguns tópicos da disciplina (FOSSA, 2001). 

 A seguir, representada na figura 22, a menção à História da Matemática aparece em 

formato de orientação para o professor. Nesse tópico o livro para o aluno não traz nenhuma 

abordagem para apresentar o conteúdo utilizando a História da Matemática, mas para o 

professor os autores deixam uma orientação, sugerindo que o professor explique aos alunos 

que desde a antiguidade os conceitos de circunferência e círculo já eram mencionados em 

textos e documentos (SOUZA; PATARO, 2015c). Os autores mencionam que “no livro III da 

obra Elementos, do matemático Euclides de Alexandria, constam teoremas acerca de círculos, 

cordas, posições relativas entre retas e circunferência etc” (SOUZA; PATARO, 2015c, p. 

249).  

 

Figura 22 – Apresentação do tópico circunferência e círculo (Livro do 8º ano)  

 
Fonte: Souza e Pataro (2015c, p. 249) 

 

 Diante dessa orientação o professor poderia trazer mais informações sobre esses 

teoremas relacionados a esse conteúdo abordado, ou mesmo solicitar que os alunos 

pesquisassem mais sobre esses teoremas. 

 Podemos considerar que o uso da História da Matemática no livro do 8º ano, da 

coleção de Souza e Pataro (2015c) para o Ensino Fundamental, apareceu de forma mais 

significativa quando apresentado no formato de atividades, nas quais avaliamos por “Uso 

Ponderativo-Episódico” e que segundo Fossa (2001), é mais motivador para a maioria dos 

alunos. 
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 A obra destinada ao 9º ano do Ensino Fundamental (SOUZA; PATARO, 2015d) é 

formada por 12 capítulos: 1-Raízes; 2-Equações do 2º grau e sistema de equações; 3-

Matemática financeira; 4-Simetria; 5-Função afim; 6-Função quadrática; 7-Medidas em 

informática; 8-Semelhança; 9-Relações no triângulo retângulo; 10-Tratamento da informação; 

11-Círculo e circunferência; 12-Medidas de volume. Cada capítulo é subdividido em tópicos e 

sempre vem uma introdução contextualizada para apresentá-los.  

A menção histórica a seguir, representada pela figura 23, foi retirada do capítulo 1, 

intitulado “Raízes”, os autores Souza e Pataro (2015d) apresentam o capítulo apresentando 

uma abordagem sobre o Cubo mágico, relatam que esse quebra-cabeça tridimensional foi 

criado pelo professor Erno Rubik para ilustrar o conceito de terceira dimensão para os seus 

alunos de arquitetura e que ao girarem cada uma das seis faces o aluno teria uma melhor 

visualização no movimento realizado. Esse contexto nos remete ao conteúdo apresentado em 

relação ao cálculo da aresta do cubo, que envolve a raiz cúbica. 

No primeiro tópico “Radiciação”, no formato de atividade na qual os autores 

apresentam o método de Herão para calcular o resultado aproximado da raiz quadrada de um 

número natural, que não seja um quadrado perfeito; na sequência os autores apresentam 

algumas questões explorando o método de Herão (SOUZA; PATARO, 2015d). 
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Figura 23 – Atividade explorando o método de Herão (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 17) 

 

 Constamos que essa forma de apresentar a atividade fazendo uso da História da 

Matemática é “[...] uma forma de propiciar aos estudantes o desenvolvimento de algum 

raciocínio ou procedimento, fato que contribui para a aprendizagem de conteúdos/conceitos 

matemáticos” (PEREIRA, 2016, p. 68).  

 Diante desse exemplo apresentado percebemos que esse uso da História da 

Matemática se encaixa no “Uso Ponderativo-Episódico”, o qual é mais indicado por Fossa 

(2001). 

 Em seguida, no capítulo 2 “Equações do 2º grau e sistema de equações”, na 

apresentação do capítulo os autores abordam sobre ciência tecnológica espacial, que evoluiu 
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com base nas teorias sobre gravitação de Isaac Newton, “permitindo a criação de satélites 

artificiais que orbitam planetas com diversas finalidades, [...] atualmente é possível observar 

fotografias de quase todas as partes da Terra tiradas por satélites artificiais” (SOUZA; 

PATARO, 2015d, p. 28-29). Nesse contexto os autores apresentam o conteúdo de equação do 

2º grau com uma incógnita, relatando que uma região da Terra foi fotografada por um satélite 

artificial em formato quadrado, com 625m² de área, e questionam quantos metros de lado tem 

a região fotografada, assim eles associam essa situação problema a esse tipo de equação 

(SOUZA; PATARO, 2015d).       

 No segundo tópico denominado de “Resolução de equação do 2º grau”, Souza e Pataro 

(2015, p. 33) trazem o seguinte enunciado sobre a equação do 2º grau: “[...] no decorrer da 

história, por diversos povos, como os árabes, hindus e babilônios. Em cerca de 2000 a.C os 

babilônios já resolviam esse tipo de equação, em alguns casos com o auxílio de figuras”. O 

enunciado vem apenas na apresentação do referido tópico, na sequência os autores apresentam 

algumas equações do 2º já resolvidas. Em relação a essa menção histórica, observamos que 

seu uso é “Ornamental” já que nos traz um relato do desenvolvimento da Matemática 

(FOSSA, 2001). 

 Ainda no capítulo 2, os autores apresentam em formato de atividade um contexto no 

qual relatam que o físico Galileu Galilei “[...] concluiu, por meio de experimentos, que dois 

corpos de massas diferentes, quando abandonados da mesma altura, desprezando a resistência 

do ar, alcançam o solo no mesmo instante” (SOUSA; PATARO, 2015d, p. 37). Em seguida os 

autores relatam sobre a lei dos corpos em queda, desenvolvida também por Galileu, em suas 

experiências, a lei diz que “[...] a distância percorrida por um corpo em queda livre é 

proporcional ao quadrado do tempo de queda” (SOUZA; PATARO, 2015d, p. 37). Na 

sequência os autores apresentam ema expressão que representa a lei dos corpos em queda. É 

dada em seguida às questões relacionadas ao contexto apresentado. Conforme a figura 24. 
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Figura 24 – Atividade, a descoberta de Galileu (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 37) 

 

 Observamos a menção histórica apresentada na figura 24 e podemos classificar esse 

uso como “Ponderativo-Episódico”, o qual seria uma opção viável para apresentar a História 

da Matemática (FOSSA, 2001), mas que também poderia ser mais bem explorado pelo 

professor. 

 Dando sequência no capítulo 2, também em forma de atividade, os autores apresentam 

uma questão retirada do livro Al-Jabrwa`lmuqabalah, representada na figura 25. 



55 

 

Figura 25 – Atividade retirada do livro Al-Jabrwa`lmuqabalah (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 43) 

 

 Já na figura 26, retirada do capítulo 3 “Matemática financeira”, Sousa e Pataro 

(2015d) iniciam o capítulo com um comentário sobre a criação da moeda, explicam que antes 

de “uma moeda padronizada, trocava-se de tudo, desde de produtos agrícolas e animais 

domésticos até pedras preciosas e quinquilharias” (SOUZA; PATARO, 2015d, p.54-55). Os 

autores comentam que nos dias atuais podemos usar dinheiro físico para fazer transações 

monetárias. Nesse anunciado os autores introduzem a Matemática financeira. 

 No quinto tópico nomeado por “Juro”, podemos observar que os autores apresentam 

um comentário sobre a ideia de juros, que já era utilizada pela antiga civilização suméria que 

viveu por volta de 2100 a.C. Esse recorte traz informações importantes da História da 

Matemática e classificamos esse uso como “Ornamental”, o qual nos traz informações que 

contribuem para o conhecimento dos alunos, e nos mostram que a Matemática é uma ciência 

em desenvolvimento. 

 

Figura 26 –Apresentação do conteúdo de Juro (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 60) 
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Prosseguindo, ainda no mesmo tópico, agora no item de “Juros compostos”, 

encontramos uma atividade referente a juros, sobre os povos hindus. Um problema acerca de 

1700 a.C. é apresentado. Podemos ver na figura 27. 

 

Figura 27 – Atividade sobre os hindus (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 64) 

 

 O relato apresentado na figura 27, classificamos por “Uso Ponderativo-Episódico”, 

pois apresenta um fato histórico na abordagem de um tópico dentro da disciplina. 

 No início do capítulo 4, “Simetria”, os autores abrem o capítulo com um texto sobre 

espelhos, relatam que para refletirem a imagem plana os espelhos devem ser produzidos com 

muito cuidado, com a finalidade de evitar imperfeições. Nesse contexto os autores introduzem 

o conteúdo de Simetria. 

 No primeiro tópico nomeado por “Simetria de rotação”, em formato de atividade, os 

autores apresentam uma alusão ao artista holandês Maurits Cornelis Escher que, mesmo não 

se considerando um matemático, trouxe grande contribuição em suas obras que retratam a 

simetria e a transformação; em seguida os autores apresentam três obras do artista referido, 

sequenciando com as questões relacionadas com as obras apresentadas (SOUZA; PATARO, 

2015d), representadas na figura 28. 
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Figura 28 – Atividade transformando figuras (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 77) 

 

Observamos essa abordagem histórica e comparamos com o “Uso Ponderativo-

Episódico”, pois está apresentando um tópico da Matemática com um contexto histórico 

(FOSSA, 2001), mesmo esse não se caracterizando como o desenvolvimento do conteúdo em 

si. 

Em seguida, para apresentar o capítulo 8 “Semelhança”, os autores abordam um relato 

sobre miniaturas, que trata da reprodução de um objeto em miniatura, o qual deve ser 

semelhante ao objeto real. 

No segundo tópico denominado por “Teorema de Tales”, Souza e Pataro (2015d) não 

fazem nenhuma menção a História da Matemática ao enunciar o Teorema de Tales, apenas ao 

lado do conteúdo eles trazem uma orientação para o professor, sugerindo que ele diga aos 
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alunos que esse teorema tem esse nome em homenagem ao matemático grego Tales de 

Mileto, os autores ainda destacam que Tales era considerado um dos sete sábios da 

Antiguidade.  

No final do referido capítulo, os autores trazem em formato de atividade, representada 

na figura 29, uma questão mostrando a maneira que o matemático Tales de Mileto fez para 

calcular a altura de uma pirâmide. 

 

Figura 29 – Atividade, cálculo da altura da pirâmide (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Sousa e Pataro (2015d, p. 164) 

 

 Os autores relatam que, para Tales para realizar tal feito, ele 
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Fincou verticalmente no chão uma estaca de tamanho conhecido e, no momento em 

que a sombra da estaca coincidiu com o tamanho da estaca ele mediu a sombra da 

pirâmide, pois sabia que a altura da pirâmide seria igual ao comprimento de sua 

sombra mais o comprimento da metade de sua base (SOUSA; PATARO, 2015d, p. 

164). 

 

 As questões apresentadas são associadas ao contexto apresentado. Podemos considerar 

esse uso, que utiliza a Historia da Matemática para apresentar um tópico na disciplina, por 

“Uso Ponderativo-Episódico”. 

 A menção a História da Matemática, representada na figura 30, foi retirada do capítulo 

9, “Relações no triângulo retângulo”. A abordagem dada no início desse capítulo é sobre o 

teodolito, na qual os autores relatam que em “diversas situações, como na determinação da 

largura de um rio, o topógrafo, baseando-se nas medições obtidas com o teodolito, tem de 

utilizar também conhecimentos acerca de triângulos” (SOUZA; PATARO, 2015d, p. 170-

171).  

 No segundo tópico “Teorema de Pitágoras”. Os autores Souza e Pataro (2015d, 

enunciam o tópico relatando um pouco da história do matemático e filósofo Pitágoras que 

viveu por volta de 572 a.C.; na sequência os autores relatam o referido teorema: “em todo 

triângulo retângulo a soma dos quadrados das medidas dos catetos e igual ao quadrado da 

medida da hipotenusa” (SOUZA; PATARO, 2015d, p. 176); em seguida os autores mostram 

essa relação do teorema por meio de figuras. Os autores também trazem alguns recortes de 

textos antigos da demonstração desse teorema em alguns países.  
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Figura 30 – Apresentação do Teorema de Pitágoras (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 176) 

 

Essa representação mencionada faz uso da História da Matemática de maneira 

“Ornamental”, trazendo apenas informações da história de alguns conceitos matemáticos, que 

podem ou não contribuir para a compreensão dos mesmos pelos alunos. 

 Prosseguindo, os autores apresentam uma demonstração do Teorema de Pitágoras, que 

utilizam relações métricas no triângulo retângulo. Conforme figura 31. 
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Figura 31 – Demonstração do Teorema de Pitágoras (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 177) 

 

 A seguir, no referido tópico, os autores Souza e Pataro (2015d) apresentam, em 

formato de atividades, uma questão utilizando o Teorema de Pitágoras. Como referência, a 

questão traz um breve contexto sobre o papiro matemático Cairo, esse papiro foi desenterrado 

por volta de 1938 e contem 40 problemas de Matemática e, entre eles, 9 são exclusivamente 

direcionados ao teorema em discussão. Em seguida é proposto um problema retirado desse 

papiro. Podemos verificar com mais detalhes na figura 32. 
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Figura 32 – Atividades utilizando o Teorema de Pitágoras (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza ePataro (2015d, p.178) 

 

 Podemos considerar que esse uso associa, segundo a definição de Fossa (2001), ao 

“Uso Ponderativo-Episódico” que por meio de relatos históricos alguns tópicos da disciplina 

são apresentados. 

No capítulo 11, “Círculo e circunferência”, os autores principiam o capítulo abordando 

sobre o artesanato, destacam as peças de cerâmica e os vasos de barro que são moldados em 

uma roda de oleiro, a qual utiliza movimentos circulares. 

No tópico das atividades, encontramos uma questão que mostra o cálculo da área do 

círculo utilizando a História da Matemática. Os autores iniciam a questão relatando que na 

Matemática, ao longo da história, vários estudiosos se dedicaram a discutir por muito tempo 

alguns problemas e que um desses problemas é chamado de quadradura do círculo, o qual já 

foi demonstrado matematicamente ser impossível de resolver utilizando régua não graduada e 

compasso, o problema baseia-se em construir um quadrado com a mesma área de um 

determinado círculo (SOUZA; PATARO, 2015d). 

O enunciado também traz que “buscando encontrar solução para a quadratura do 

círculo, os egípcios, por volta de 1800 a.C., chegaram a uma aproximação na qual tomava-se 

a medida do lado do quadrado igual a 
 

 
 do diâmetro do círculo” (SOUZA; PATARO, 2015d, 

239). Na sequência os autores apresentam algumas questões explorando o enunciado 

apresentado. Veja a figura 33. 
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Figura 33 – Atividade, quadratura do círculo (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 239) 

 

 Podemos destacar esse aparecimento da História da Matemática como “Uso 

Ponderativo-Episódico”, quando a História da Matemática é utilizada para abordar alguns 

conteúdos dentro da disciplina, limitando-se a introduções motivadoras, podendo assim, ser 
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facilmente confundida com o “Uso Ornamental” (FOSSA, 2001).  

 Chegamos ao item “Refletindo sobre o capítulo”, e encontramos uma atividade a qual 

enuncia que o matemático Arquimedes verificou que a desigualdade 
   

  
< <

  

 
 é o valor 

aproximado de  . Conforme figura 34. 

  

Figura 34 – Valor aproximado do   (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 242) 

 

 Na sequência, os autores apresentam o valor aproximado de   = 3,141 e pedem para 

que seja verificado se esse valor pertence a desigualdade de Arquimedes (SOUZA; PATARO, 

2015d). Classificamos esse uso da História da matemática como “Ponderativo-Episódico”. 

 No último capítulo da coleção, denominado por “Medidas de Volume”, os autores 

relatam que é possível medir a chuva em milímetros. No terceiro tópico “Volume do 

cilindro”, encontramos uma nota histórica, no final do tópico. Os autores Souza e Pataro 

(2015d) apresentam uma propriedade sobre o volume do cilindro nomeada por Princípio de 

Cavalieri, a qual diz que “se todo plano paralelo às bases que intercepta esses sólidos 

determina regiões planas de mesma área, então esses sólidos possuem o mesmo volume” 

(SOUZA; PATARO, 2015d, p. 256). Em seguida os autores apresentam uma nota histórica a 

qual atribui essa propriedade ao matemático Bonaventura Cavalieri. Identificamos tal menção 

história ao uso “Ornamental”, que nos mostra fatos sobre o desenvolvimento da Matemática. 

Observe a figura 35. 
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Figura 35 – Princípio de Cavalieri (Livro do 9º ano) 

 
Fonte: Souza e Pataro (2015d, p. 256) 

 

 Podemos concluir que o uso da História da Matemática no livro do 9º ano da coleção 

de Souza e Pataro (2015d) para o Ensino Fundamental, quanto às abordagens históricas, não é 

diferente dos anos anteriores dessa coleção, pois identificamos com mais frequência o “Uso 

Ornamental” que utiliza a História da Matemática para apresentar conceitos matemáticos 

(FOSSA, 2001). 

 Percebemos, assim, que os autores Souza e Pataro (2015) utilizam a História da 

Matemática na coleção de livros destinada aos anos finais do Ensino Fundamental, mas 

constatamos que essa utilização se restringe a apresentar apenas fatos históricos de alguns 

conteúdos, como também em formato de algumas atividades, no entanto, é importante 

destacar que a História da Matemática está presente na coleção. 

 O Guia do PNLD 2017 apresenta em sua resenha em relação à referida coleção que “A 

história da Matemática é explorada pontualmente, mas raramente é tratada como um recurso 

de problematização, o que seria desejável” (BRASIL, 2016, p. 134). 

 Para sintetizarmos a análise da presença e usos da História da Matemática 

apresentamos quatro quadros representando os tipos de usos, em quais momentos dos livros 

os usos aparecem (introdução do capítulo, conteúdo do capítulo, atividades) e os respectivos 

campos da Matemática abordados. 
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Quadro1 – Usos da História da Matemática no livro do 6ºano 

Campos da 

Matemática 
Introdução do capítulo No conteúdo do capítulo Atividades 

Números e 

operações 
Ornamental Ornamental Ponderativo-

Episódico 

Álgebra    

Geometria  Ornamental  

Grandezas e 

medidas 
   

Estatísticas e 

probabilidade 
   

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 Observamos no quadro 1, referente ao livro do 6º ano, e identificamos mais 

“aparições” do “Uso Ornamental”, que aparece na introdução e nos conteúdos dos capítulos, e 

poucas “aparições” com “Uso Ponderativo-Episódico”, presente apenas nas atividades. O 

campo da Matemática que mais aparece um contexto histórico é no campo de Números e 

operações com “Uso Ornamental” e “Uso Ponderativo-Episódico”, já no campo da Geometria 

percebemos apenas o “Uso Ornamental”. 

 

Quadro 2 – Usos da História da Matemática no livro do 7ºano 

Campos da 

Matemática 
Introdução do capítulo No conteúdo do capítulo Atividades 

Números e 

operações 

   

Álgebra    

Geometria    

Grandezas e 

medidas 

 
Ornamental 

 

Estatísticas e 

probabilidade 

   

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 No livro do 7º é o que menos aparece menção histórica, podemos observar no quadro 

2, que aprece apenas o “Uso Ornamental” no conteúdo do capítulo e no campo de Grandezas 

e medidas. 
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Quadro 3 – Usos da História da Matemática no livro do 8ºano 

Campos da 

Matemática 
Introdução do capítulo No conteúdo do capítulo Atividades 

Números e 

operações 
 Ornamental  

Álgebra Ornamental Ornamental 
Ponderativo-

Episódico 

Geometria  Ornamental  

Grandezas e 

medidas 
   

Estatísticas e 

probabilidade 
   

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 Para o livro do 8º ano, os conteúdos abordados com alguns fatos históricos com “Uso 

Ornamental” foram nos campos de Números e operações, da Álgebra e da Geometria, mais 

presente no conteúdo do capítulo. No campo da Álgebra foi onde percebemos a maior 

presença da História da Matemática, no qual aparece o “Uso Ornamental” tanto na introdução 

do capítulo como no conteúdo e, também, aparece o “Uso Ponderativo-Episódico” nas 

atividades. 

 

Quadro 4 – Usos da História da Matemática no livro do 9ºano 

Campos da 

Matemática 
Introdução do capítulo No conteúdo do capítulo Atividades 

Números e 

operações 
 Ornamental 

Ponderativo-

Episódico 

Álgebra  Ornamental 
Ponderativo-

Episódico 

Geometria  Ornamental 
Ponderativo-

Episódico 

Grandezas e 

medidas 
 Ornamental  

Estatísticas e 

probabilidade 
   

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 No livro do 9º ano foi o que percebemos a maior presença da História da Matemática. 

Os conteúdos em que aparecem as menções históricas estão nos campos de: Números e 

operações; Álgebra; Geometria; e Grandezas e medidas, com o “Uso Ornamental” no 

conteúdo do capítulo de todos esses campos. O “Uso Ponderativo-Episódico” está presente 
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em atividades de três dos quatro campos indicados (Números e operações; Álgebra e 

Geometria). 

 Observamos, nos quatro quadros, que o campo da Estatísticas e probabilidade não tem 

nenhuma menção à História da Matemática em toda a coleção analisada. 

 De modo geral, o uso que mais se destaca é o “Uso Ornamental” o qual não é o mais 

indicado para aprender conceitos matemáticos, mas não podemos deixar de ressaltar a 

importância desse uso que, segundo Fossa (2001), não é totalmente inútil, pois, segundo o 

autor, é importante principalmente por se tratar de histórias de matemáticos. 
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4 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar a História da 

Matemática nos livros de Matemática de uma coleção do Ensino Fundamental aprovada pelo 

PNLD 2017, em uma escola na cidade de Rio Tinto-PB. Para tanto, nos dedicamos a verificar 

a presença da História da Matemática, relacionada aos conteúdos matemáticos; identificar em 

quais conteúdos as menções à História da Matemática está mais presente e classificar 

mediante seu uso. 

Ao analisar a coleção de livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental 

aprovada pelo PNLD 2017, percebemos que em relação ao uso da História da Matemática ele 

é muito incipiente, o uso mais frequente foi o “Ornamental”, seguido do “Ponderativo-

Episódico”.  

Podemos destacar que essas menções aparecem com mais frequência nos conteúdos do 

campo de Números e operações, mas também aparecem abordagens históricas nos conteúdos 

do campo da Álgebra, Geometria e Grandezas e medidas. 

Os autores Souza e Pataro (2015) trazem com mais frequência às menções históricas 

na apresentação de alguns conteúdos matemáticos, mas uma boa parte vem em formato de 

atividade. Geralmente, uma questão é apresentada com um contexto histórico, em formato de 

que normalmente vem no final de um conteúdo previamente apresentado formalmente, e os 

autores exploram algumas questões relacionadas ao contexto apresentado. 

 Os autores poderiam explorar esses fatos históricos na abordagem dos conceitos 

matemáticos, e na sequência introduzir em atividades que explorem o contexto histórico 

apresentado. Dessa maneira, dariam um sentido mais significativo ao ensino e aprendizagem 

da Matemática, levando, assim, os alunos a compreenderem que a Matemática é uma ciência 

em constate evolução. 

 Que nossa pesquisa possa servir como indicativo para as próximas edições dessa 

coleção, para que os autores possam explorar mais o uso da História da Matemática de forma 

mais significativa, e não se resumir a fatos históricos e atividades isoladas dos conceitos que 

estão sendo apresentados, e sim usar a história de forma que esse uso apareça mais voltado 

para o “Uso Novelesco” e/ou “Uso Manipulativo”, que compreendemos ser mais apropriado 

para ensinar os conceitos matemáticos e que, conforme a ideia de Fossa (2001), seria o mais 

indicado e vantajoso. 
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