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RESUMO 

Essa pesquisa teve por objetivo geral analisar reflexivamente a produção 
acadêmica gerada nos programas de pós-graduação stricto sensu do país, 
produzidas no período de 1990 a 2010, no campo da História da Matemática, 
especificamente os trabalhos que versam sobre História da Matemática no 
ensino de Matemática e que apresentam propostas didáticas que utilizam a 
História da Matemática com o intuito de ensinar Matemática. Defendemos a 
tese de que pesquisas em Educação Matemática com objetivos voltados ao 
uso de propostas didáticas relacionadas à História da Matemática que levem 
em consideração a coerência entre aspectos epistemológicos inerentes à 
História da Matemática e elementos ontológicos materializados nas 
concepções de Matemática, História da Matemática e aprendizagem (implícita 
ou explicitamente expostos) podem originar significativa contribuição para o 
campo da História da Matemática no ensino. Foram catalogados e analisados 
quatorze trabalhos, dos quais nove eram dissertações de mestrado e cinco 
teses de doutorado. A análise reflexiva foi realizada a partir de duas matrizes, 
uma de natureza teórica e outra de natureza ontológica, elaboradas a partir dos 
pressupostos de Sanchez Gamboa, no que diz respeito à análise 
epistemológica de produções acadêmicas no campo da Educação e das 
seguintes perspectivas teóricas no campo da História na Educação 
Matemática: evolucionista linear, estrutural construtivista operatória, evolutiva 
descontinua, investigação histórica, sociocultural e jogo de vozes e ecos. Essas 
perspectivas foram fundamentadas nos trabalhos de Miguel e Miorim, Mendes, 
e Radford. Como resultados, detectamos algumas dissonâncias estabelecidas 
entre as categorias pertencentes ao nível teórico e ao nível ontológico e a 
proposta didática apresentada nas pesquisas. Por outro lado, encontramos 
trabalhos que conseguem estabelecer consonâncias entre os elementos 
teóricos e ontológicos e a proposta didática apresentada. Esses trabalhos 
trazem contribuições significativas para a área da História da Matemática no 
Ensino de Matemática, inclusive apresentando elementos teóricos significativos 
para a produção do conhecimento reconhecido como científico nessa área. 
 
Palavras-chave: História da Matemática no ensino de Matemática, pesquisa 
epistemológica, perspectivas teóricas no campo da História na Educação 
Matemática. 
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ABSTRACT 

This research aims to make a reflective analysis about the academic production 
originated in the stricto sensu post graduation programs in the country, 
produced in the period of 1990 to 2010, in the field of History of Mathematics, 
especifically on works about the History of Mathematics in Mathematics 
education and that present pedagogical proposals that make use of the History 
of Mathematics in order to teach Mathematics. Defending the thesis that the 
researches on mathematics education with goals turned to the use of didactic 
proposals related to the history of mathematic that take in consideration the 
coherency between epistemological aspects inherent to mathematics history 
and anthological elements materialized on the conceptions of mathematics and 
mathematics history and of apprenticeship (implicitly or explicitly exposed) may 
originate significant contribution to the field of history of mathematics on 
education. Among these, nine were Master’s Degree dissertations and five 
PHD’s theses. The reflective analysis was accomplished from two matrixes; one 
from theoretical nature and the other,  ontologic nature, elaborated from the 
pretexts of Sanches Gamboa, about the epistemological analysis from 
academic production in the field of Mathematics Education and the following 
theoretical perspectives in the field of History of Mathematics Education, that 
are: linear evolutionary theory, structural construtivist operative, evolutionary 
discontinuous, historical and socialcultural investigation and the use of activities 
estimulating the usage of verbal and nonverbal expressions. These 
perspectives were based on the works of Miguel and Miorim, Mendes and 
Radford. As results, we have detected some established dissonances between 
the categories related to theoretical and ontologic levels and the pedagogical 
proposal presented in these researches. On the other hand, we have 
discovered works that are able to establish consonances between the 
theoretical and ontological elements and the presented pedagogical proposal. 
These works carry significative contributions to the field of History of 
Mathematics applied to Mathematics pedagogical practice, inclusively 
presenting significative theoretical elements to the production of knowledge 
recognized as scientific in the Mathematics field. 
 
Key words: History of Mathematics in Mathematics education, epistemological 
research, theoretical  perspectives within the field of History  of  Mathematics 
education.  
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RESUMÉN 
 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar reflexivamente la 
literatura académica generada en los programas de estudios de posgrado en el 
país, producida en el período 1990-2010, en el campo de la historia de las 
matemáticas, específicamente las obras sobre la historia de las matemáticas 
en la enseñanza de las matemáticas y que presentan propuestas didácticas 
que utilizan la historia de las matemáticas con el fin de enseñar matemáticas. 
Defendemos la tesis de que la investigación en educación matemática con las 
metas orientadas a la utilización de las propuestas educativas relacionadas con 
la historia de las matemáticas que toman en cuenta la coherencia entre los 
aspectos epistemológicos de la Historia de las Matemáticas y elementos 
ontológicos consagrados en los conceptos de Matemáticas, Historia de las 
matemáticas y el aprendizaje (implícita o explícitamente expuesto) puede 
causar contribución significativa al campo de la historia de la enseñanza de las 
matemáticas. Fueron catalogados y analizados catorce estudios, de los cuales 
nueve eran disertaciones de maestría y cinco eran tesis doctorales. El análisis 
reflexivo fue realizado a partir de dos matrices, una de naturaleza teórica y otra 
de naturaleza ontológica, realizadas a partir de los supuestos de Sanchez 
Gamboa, en relación al análisis epistemológico de producciones académicas 
en el campo de la Educación y de las siguientes perspectivas teóricas en el 
campo de la Historia en la Educación Matemática: evolucionista lineal, 
estructural constructivista operativa, evolutiva discontinua, investigación 
histórica, socio-cultural y juego de voces y ecos. Estas perspectivas se basaron 
en los trabajo de Miguel y Miorim, Mendes y Radford. Como resultados, 
detectamos algunas disonancias establecidas entre las categorías 
pertenecientes al nivel teórico y al nivel ontológico y la propuesta didáctica 
presentada en las investigaciones. Por otra parte, encontramos estudios que 
consiguen establecer consonancias entre los elementos teóricos y ontológicos 
y la propuesta didáctica presentada. Esos trabajos hacen importantes 
contribuciones al campo de la Historia de las matemáticas en la enseñanza de 
la matemática, presentando, inclusive, elementos teóricos importantes para la 
producción de conocimiento reconocido como científico en esta área. 
 
Palabras clave: Historia de las matemáticas en la enseñanza de las 
matemáticas, investigación epistemológica, perspectivas teóricas en el campo 
de la Historia en la Educación Matemática  
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RELEASE COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

Enquanto o homem vive, 
está num palco. 

 
Cícero, orador romano  

 

 

Considero que há várias formas de encararmos um processo de 

construção de uma pesquisa: pode ser um caminho de flores ou de espinhos, 

uma montanha-russa, um poço fundo, às vezes sem volta. Quem irá determinar 

a forma como olhamos esse processo somos nós mesmos. Prefiro visualizar a 

pesquisa como um palco, onde vários cenários irão delinear-se. Esses cenários 

são construídos pelo pesquisador, em um processo que não se faz solitário.  

Enquanto pesquisadora e autora desse cenário que ora inicio a relatar, 

estabeleci diálogos com autores que já escreveram e ainda escrevem  grandes 

peças que versam sobre meu tema de pesquisa: a História da Matemática no 

ensino de Matemática.  

Nesse processo, muitos cenários foram arquitetados. Para mostrar o 

primeiro cenário foi preciso descortinar a pesquisa e apresentar um panorama 

geral que deu origem ao palco de nossa investigação. Para isso, trouxemos à 

cena aspectos de natureza quantitativa e qualitativa que confirmaram a História 

da Matemática como uma área de pesquisa em crescimento. Também fizeram 

parte dessa cena inicial as questões que nortearam o estudo e os elementos 

que justificaram a pesquisa. Nessa cena, tivemos a presença de nossa estrela 

principal: a tese de doutorado, que conduziu o estudo e foi a responsável pelos 

cenários que tiveram de ser construídos ao longo do processo de investigação. 

As etapas que conduziram essa produção também foram apresentadas no 

descortinar da pesquisa. 

Para compor o segundo cenário, foi preciso interligar outros três 

importantes cenários que compõe os campos da nossa pesquisa: a Educação, 
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a Educação Matemática e a História da Matemática no ensino de Matemática. 

Temos consciência que de cada um desses cenários emergeriam grandes 

peças de pesquisa. No entanto, nossa intenção foi compor um palco que 

apresentasse alguns elementos dos cenários citados anteriormente, para que 

pudéssemos apresentar nossos argumentos que convergiriam para a 

emergência da pesquisa sobre a pesquisa. Também tivemos a preocupação de 

encenar a forma como as matrizes utilizadas para realizar a análise reflexiva, 

que nos propusemos nessa investigação, foram elaboradas. 

No terceiro cenário, apresentamos algumas perspectivas teóricas no 

interior do campo de investigação História na Educação Matemática. Para isso, 

estabelecemos um diálogo com os autores de grandes peças ligadas à História 

da Matemática, com a finalidade de apresentar os pressupostos ontológicos 

relativos  às concepções de Matemática, de História da Matemática e de 

aprendizagem Matemática inerentes a essas perspectivas. Além disso, entrou 

em cena  a matriz de análise ontológica construída para realizar parte da 

análise reflexiva nas teses e dissertações.  

O quarto cenário permitiu a exposição do corpus da pesquisa. As teses 

e dissertações foram desveladas, a partir dos princípios estabelecidos no 

cenário anterior, de forma que as questões norteadoras dessa peça, 

configurada em forma de pesquisa, fossem aos poucos respondidas e que a 

nossa estrela principal fosse ratificada. 

No último cenário da pesquisa, tivemos que fechar as cortinas. No 

entanto, percebemos que o movimento dinâmico da área da História da 

Matemática no Ensino de Matemática, não nos permitiu chegar ao blecaute. 

Essa nunca seria nossa intenção. A cortina ficou entreaberta e, com isso, 

permitirá que novas cenas sejam compostas. Os bastidores estão em 

prontidão, esperando que outros atores apareçam no palco, para que novas 

pesquisas se originem e criem novos cenários para esse campo de pesquisa 

intitulado  História da Matemática no Ensino de Matemática, extremamente 

fértil para investigações futuras. 
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1. DESCORTINANDO A PESQUISA 

 

 

Neste primeiro capítulo, dividido em três seções, apresentamos o 

cenário atual no campo da História da Matemática, por meio da exposição de 

um panorama geral do tema objeto de nosso estudo, tendo com fio condutor 

para essa exposição aspectos de natureza quantitativa e qualitativa que 

ratificam a História da Matemática como uma área de pesquisa em 

crescimento. Também apresentamos as questões que nortearam essa 

pesquisa, bem como os objetivos que foram elaborados no intuito de respondê-

las. Além disso, expomos o delineamento metodológico percorrido na presente 

investigação.  

 

 

1.1 O cenário atual, a proposição do tema e a justificativa do estudo 

 

Para expor um panorama geral sobre a pesquisa, é necessário situar o 

contexto que foi se delineando ao longo do tempo na área que se relaciona 

com o nosso objeto estudo.  

Os eventos científicos realizados em nosso país corroboram com o 

quadro que evidencia um aumento de interesse de pesquisadores e 

professores pela História da Matemática e, por conseguinte, um crescimento na 

produção acadêmica e científica nessa área de estudos. Se traçarmos, por 

exemplo, uma correlação entre os trabalhos publicados nos anais do primeiro e 

do último Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), ocorridos no 

Brasil, revelaremos um aumento quantitativo1 na produção de trabalhos que 

versam sobre a História da Matemática.  

                                                           
1  Não é nossa intenção nesse trabalho apresentar uma análise qualitativa dos trabalhos 
apresentados nos referidos encontros, mas tão somente evidenciar o aumento significativo de 
trabalhos na área da História da Matemática e relacionar esse aumento ao crescimento dessa 
área em nosso país. 
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No I ENEM, realizado no ano de 1987, constatamos a presença da 

História da Matemática em dois trabalhos apresentados na Sessão 

Coordenada Álgebra e História da Matemática, além de um minicurso, 

intitulado História da Matemática, ministrado pelos professores Eduardo 

Sebastianni (UNICAMP), César Polcino (USP) e Geraldo Ávila (UNB).  

O XI ENEM, realizado no ano de 2013, tem na História da Matemática 

um de seus eixos (ao todo, o evento contou com quatro eixos temáticos). 

Devido à dimensão desse eixo temático, sentiu-se a necessidade de dividi-lo 

em seis subeixos, a saber: História da Educação Matemática e Cultura, História 

da Educação Matemática e Matemática, História da Educação Matemática e 

Filosofia, História da Educação Matemática e Formação de Professores, 

História da Educação Matemática e História e História da Educação 

Matemática e História da Educação Matemática e suas fontes de pesquisa que 

foram responsáveis pela apresentação de cento e vinte e sete trabalhos, 

divididos entre comunicações científicas, relatos de experiência e pôsteres. 

Além disso, foram apresentadas três palestras e cinco mesas-redondas que 

versaram sobre a temática História da Matemática e suas vertentes.  

Esses dados quantitativos, extraídos dos anais do primeiro e do último 

ENEM, ratificam o aumento da produção e do interesse que tem se 

manifestado em nosso país acerca da História da Matemática. 

Outros eventos relacionados à Educação Matemática também 

comprovam o interesse de pesquisadores na área da História da Matemática, a 

exemplo da XII Conferência Interamericana de Educação Matemática, 

realizada em 2011, em que foram apresentados cinqüenta e quatro trabalhos, 

divididos em comunicações e pôsteres, que versavam sobre a temática História 

e Epistemologia.  

Outro dado importante que merece destaque é a inclusão de um Grupo 

de Trabalho sobre História da Matemática e Cultura (GT-5), desde o advento 

do 1º SIPEM – Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, 

ocorrido em Serra Negra, no ano de 2000 (FIORENTINI; LORENZATO, 2012).  
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Destarte, a tendência de crescimento de pesquisas nessa área, em 

nosso país é evidente, com o aumento de apresentação de trabalhos 

referentes a este tema durante os seminários nacionais e outros eventos 

similares. 

A discussão a respeito das relações entre História, Pedagogia e 

Matemática também são objetos de investigação pela comunidade 

internacional da Educação Matemática, tendo como marco referencial a criação 

do International Group on the Relations between the History and Pedagogy of 

Mathematics (HPM), filiado à Comissão Internacional de Ensino de Matemática 

(ICMI) e criado durante a realização do Workshop História na Educação 

Matemática, ocorrido na cidade de Toronto, no Canadá, em 1983, o que, 

certamente, originou estudos e pesquisas que culminaram nos movimentos de 

criação da área de pesquisa em diversos países. 

No Brasil, o movimento científico/acadêmico relacionado à História da 

Matemática eclodiu no I Seminário Nacional de História da Matemática, 

realizado em Recife/PE, em 1995 e  intensificou-se a partir da criação da 

Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat), no III Seminário 

Nacional de Historia da Matemática, ocorrido em março de 1999, na cidade de 

Vitória, no Espírito Santo. Essa sociedade organiza, a cada dois anos, o 

Seminário Nacional de História da Matemática que reúne pesquisadores de 

todo o país no intuito de discutir e divulgar trabalhos na área da História da 

Matemática. 

Em consonância com o aumento da produção de trabalhos 

apresentados em eventos científicos ligados à História da Matemática, 

encontra-se a produção acadêmica gerada nos programas de pós-graduação 

stricto sensu, em nosso país. Um retrato dessa realidade pode ser constatado 

no trabalho de Angelo e Mendes (2012). Esses pesquisadores realizaram um 

estudo que teve como objetivo caracterizar quantitativamente 2 a produção 

                                                           
2 Angelo e Mendes (2012) alertam que esse foi um primeiro levantamento realizado e que 
muitas produções podem não ter sido incluídas. Nesse sentido, os pesquisadores afirmam em 
seu texto que, embora o levantamento se pretendesse exaustivo, iria passar tanto por 
complementações quanto por retificações que se mostrassem procedentes. 
 



17 
 

acadêmica de três universidades que ofertam programas de pós-graduação em 

Educação, a saber: Universidade Estadual Paulista – UNESP, Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP e Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC/SP. Essa caracterização foi realizada a partir dos campos da 

História da Matemática e da História da Educação Matemática e limitada ao 

período de 1990 a 20103.  

Na Universidade Estadual Paulista – UNESP foram categorizadas doze 

dissertações de Mestrado e onze teses de doutorado, na área de História da 

Educação Matemática, perfazendo um total de vinte e três trabalhos nessa 

área. Na área de História Matemática, foram catalogadas oito teses de 

doutorado e seis dissertações de mestrado, perfazendo um total de quatorze 

trabalhos nessa área. 

Na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP foram 

catalogados vinte e sete trabalhos, dos quais oito dissertações de mestrado e 

onze teses de doutorado versando sobre a História da Educação Matemática, 

totalizando dezenove trabalhos nessa temática. Nesta mesma universidade, 

foram catalogadas cinco dissertações de mestrado e três teses de doutorado 

que tratam da História da Matemática, contemplando oito trabalhos nessa área. 

Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, os 

pesquisadores catalogaram vinte e duas dissertações de Mestrado e uma tese 

de doutorado na área de História da Educação Matemática, totalizando vinte e 

três trabalhos nessa área. Na área de História da Matemática, foram 

categorizadas três teses de doutorado e três dissertações de mestrado, 

perfazendo um total de seis trabalhos na área. 

Nesse estudo, Angelo e Mendes (2012) catalogaram vinte e três teses 

de doutorado e quarenta e duas dissertações de mestrado na área de História 

da Educação Matemática. Na área de História da Matemática, os 

pesquisadores catalogaram quatorze teses de doutorado e quatorze 

                                                           
3Esse levantamento fez parte do projeto de pesquisa “Cartografias da produção em História da 
Matemática no Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-
2010”, coordenado pelo Prof. Dr. Iran Abreu Mendes e financiado pelo CNPQ. 
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dissertações de mestrado. Os dados demonstram que, de um total de noventa 

e três trabalhos catalogados, entre dissertações e teses, nas três 

universidades, sessenta e cinco focaram-se na área de História da Educação 

Matemática e vinte e oito na área da História da Matemática. 

Consideramos que a quantidade de estudos desenvolvidos nas três 

universidades supracitadas é sobremaneira expressiva e indica a consolidação 

da área de pesquisa História da Matemática. Essa constatação nos leva a fazer 

uma aproximação com as ideias de Mendes (2012) ao defender que a 

educação surge no meio desse processo histórico-social como uma tentativa 

de estabelecer diálogos que possam constituir-se em renovação, reinvenção e 

manutenção dos conhecimentos já produzidos, o que faz surgir a necessidade 

de uma renovação dentro dos próprios modos de ver e fazer pesquisa em 

Educação Matemática. Daí o surgimento de áreas que integram a Educação, a 

História e a Matemática. Assim, apontamos para a possibilidade de um novo 

diálogo entre os conhecimentos emergentes e as matemáticas existentes, o 

que possivelmente justifica a preocupação dos estudos e pesquisas voltados 

para a História da Matemática e da História da Educação Matemática 

(MENDES, 2012). 

De acordo com as reflexões expostas anteriormente, chegamos a um 

ponto fundamental que diz respeito às importantes mudanças que vêm 

ocorrendo na área da História da Matemática, especialmente nas últimas duas 

décadas e que tem contribuído, sobremodo, para o aumento da produção 

acadêmica nessa área. Logo, consideramos que a pesquisa científica 

desenvolvida em programas de pós-graduação em educação no país deve ser 

objeto de análise, uma vez que uma de suas funções é contribuir para a 

superação de inúmeros problemas que se apresentam na esfera educacional. 

Assim, é importante que se investigue os caminhos adotados para o 

desenvolvimento das pesquisas, bem como as principais tendências nelas 

sinalizadas. 

Esse tipo de estudo, de caráter analítico, se reveste de singular 

importância, na medida em que tenta capturar os progressos e as lacunas que 
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por ventura possam se apresentar em uma determinada área do conhecimento, 

sinalizando os rumos que a investigação científica tem seguido em 

determinada área. Nesse sentido, “é prioridade nos debruçarmos sobre a 

qualidade da pesquisa produzida no país e identificar as suas contribuições na 

compreensão da problemática da sociedade brasileira” (SANCHEZ GAMBOA, 

2003, p. 405), buscando identificar os limites e possibilidades das pesquisas 

para as áreas a quais pertencem. 

Consoante a esse quadro, podemos encontrar algumas pesquisas que 

priorizam a análise reflexiva acerca da produção científica na área específica 

da História da Matemática, a exemplo do estudo de Mendes (2010, 2011), 

intitulado “Cartografias da produção em História da Matemática no Brasil: um 

estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-2010” que 

objetivou catalogar a produção científica na área de História da Matemática nos 

programas de pós-graduação stricto sensu do país, das áreas de Educação, 

Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e áreas 

afins, com vistas a traçar uma cartografia dos estudos em História da 

Matemática oriundos dos diversos programas existentes no Brasil, entre 1990 e 

2010, de modo a agrupar as dissertações e teses em cinco tendências: 1) 

Estudos e pesquisas em História e Epistemologia da Matemática; 2) Estudos e 

pesquisas em História da Educação Matemática; 3) Estudos e pesquisas em 

História e Pedagogia da Matemática; 4) Estudos e pesquisas em Formação de 

Professores de Matemática e 5) Estudos e pesquisas em elaboração e 

testagem de métodos para o ensino de Matemática. Objetivou, também, 

identificar e analisar os fundamentos teóricos e metodológicos que nortearam 

os estudos e pesquisas em História da Matemática na produção acadêmica 

desenvolvida no período de 1990 a 2010. 

Nossa investigação está vinculada à pesquisa supracitada e seu olhar 

limitou-se, especificamente, à tendência “Estudos e pesquisas em elaboração e 

testagem de métodos para o ensino de Matemática” 4 , que apresentavam 

                                                           
4A partir desse momento iremos nos referir a essa tendência pela expressão “Estudos e 
pesquisas em História da Matemática no ensino da Matemática”. 
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estudos relacionados à História da Matemática no ensino dessa componente 

curricular. A escolha dessa tendência justifica-se tendo em vista que 

pretendíamos realizar uma análise reflexiva aprofundada dos estudos que iriam 

compor nosso corpus de pesquisa e, por conseguinte, precisávamos limitar o 

número de trabalhos a serem analisados. Além disso, nossa investigação 

compunha um conjunto de estudos vinculados à pesquisa “Cartografias da 

produção em História da Matemática no Brasil: um estudo centrado nas 

dissertações e teses defendidas entre 1990-2010” e cada uma desses estudos 

delimitou seu corpus a partir das tendências apresentadas a priori 5 , em 

consonância com a natureza de seus objetos de investigação6. 

Nossa escolha por refletir sobre as pesquisas inseridas na tendência 

História da Matemática no ensino da Matemática baseia-se na relevância que 

essa tendência de pesquisa possui ao servir de parâmetro para a possível 

utilização da história da matemática em sala de aula e pela contribuição que 

esse tipo de pesquisa pretende dar às práticas realizadas no âmbito 

educacional. São pesquisas que, além de ter como princípios a reflexão sobre 

o processo educacional, trazem elementos que coadunam para um 

aprofundamento do conteúdo histórico da matemática. 

Nesse sentido, essa pesquisa pretende contribuir para uma reflexão 

sobre caminhos que a investigação científica no campo da História da 

Matemática no ensino tem percorrido. Ademais, a análise gerada nesta 

pesquisa se constitui em contribuições importantes para que os professores de 

Matemática possam contar com mais uma possibilidade didática no processo 

de construção significativa do conhecimento matemático por meio de situações 

                                                           
5 Estamos nos referindo às seguintes linhas de pesquisa definidas no projeto de pesquisa: 1) 
Estudos e pesquisas em História e Epistemologia da Matemática; 2) Estudos e pesquisas em 
História da Educação Matemática; 3) Estudos e pesquisas em História e Pedagogia da 
Matemática; 4) Estudos e pesquisas em Formação de Professores de Matemática e 5) Estudos 
e pesquisas em elaboração e testagem de métodos para o ensino de Matemática. 
 
6 Para maiores detalhes acerca dos estudos vinculados à pesquisa “Cartografias da produção 
em História da Matemática no Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas 
entre 1990-2010” consultar: MENDES, I. A. Cartografias da produção em História da 
Matemática no Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-
2010. Relatório de Pesquisa. Natal: UFRN, 2014 (no prelo). 
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didáticas e atividades para o ensino de Matemática apoiados no uso dos 

materiais produzidos nas pesquisas em História da Matemática.  

 

 

1.2 O objeto do estudo, as questões da pesquisa e os objetivos traçados 

 

Após tecermos as primeiras considerações a respeito de nossa 

investigação e apresentarmos os motivos pelos quais manifestamos interesse 

em debruçarmo-nos reflexivamente sobre a temática História da Matemática no 

ensino de Matemática e que nos levaram a adotá-la como objeto de estudo, 

considerando que esse objeto é apenas um recorte da dimensão mais 

ampliada da área de pesquisa História da Matemática, a seguir discorreremos 

sobre algumas questões que nortearam esse estudo, bem como explicitaremos 

os objetivos elencados. 

Estamos particularmente interessados em perceber como se tem 

processado a produção acadêmica na área inerente ao nosso objeto de estudo, 

o que implica em questionar sobre os pressupostos e os fundamentos teóricos 

e ontológicos que têm orientado a geração do conhecimento reconhecido como 

científico na área de História da Matemática no ensino de Matemática. 

A perspectiva de pesquisa desenvolvida não se restringiu à detecção 

de problemas ou lacunas, mas sim pretendeu sinalizar para o fato de que, um 

olhar acerca dos caminhos de pesquisa que estão sendo seguidos, na área de 

História da Matemática no ensino de Matemática pode trazer contribuições 

para a área, haja vista que, na medida em que fazemos uma análise reflexiva 

sobre os pressupostos emergentes de cada uma das pesquisas analisadas, é 

possível extrairmos delas informações que podem produzir novos resultados, 

transcendendo àqueles obtidos anteriormente. 

Considerando que a área da História da Matemática no ensino de 

Matemática está em construção e que as propostas didáticas elaboradas nas 

pesquisas vinculadas a essa área trazem elementos da História da Matemática 
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no intuito de ensinar Matemática na Educação Básica ou no Ensino Superior, 

defendemos a seguinte tese: 

Defendemos a tese de que pesquisas em Educação Matemática com 

objetivos voltados ao uso de propostas didáticas relacionadas à História da 

Matemática que levem em consideração a coerência entre aspectos 

epistemológicos inerentes à História da Matemática e elementos ontológicos 

materializados nas concepções de Matemática, História da Matemática e 

aprendizagem (implícita ou explicitamente expostos) podem originar 

significativa contribuição para o campo da História da Matemática no ensino.  

Diante do exposto, elegemos como questões dessa investigação as 

seguintes perguntas:  

· Em que perspectiva a História da Matemática produzida pela 

humanidade, em contextos e épocas diversas, está sendo 

reescrita com o propósito de ensinar matemática na Educação 

Básica ou no Ensino Superior? 

· Quais os pressupostos teóricos e ontológicos presentes nessas 

pesquisas? 

· Quais as conexões entre os pressupostos teóricos (referencial 

teórico, problemas educacionais apontados e críticas 

desenvolvidas) e as propostas didáticas apresentadas nas 

dissertações e teses? 

· Quais as conexões entre os pressupostos ontológicos 

(concepção de Matemática, concepção de História da 

Matemática e concepção de aprendizagem) e as propostas 

didáticas apresentadas nas dissertações e teses? 

Para responder as perguntas de pesquisa formulamos o seguinte 

objetivo geral: 

Analisar reflexivamente a produção acadêmica gerada nos programas 

de pós-graduação stricto sensu do país, produzidos no período de 1990 a 

2010, no campo da História da Matemática, especificamente os trabalhos que 
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versam sobre História da Matemática no ensino de Matemática e que 

apresentam propostas didáticas de uso da História da Matemática. 

Para atingir o objetivo geral, traçamos como objetivos específicos:  

· Realizar um levantamento das dissertações e teses defendidas no 

Brasil, na área da História da Matemática, especificamente os trabalhos que 

apresentam materiais didáticos que utilizam a História da Matemática para fins 

didáticos, produzidos no período de 1990 a 2010, utilizando as fontes 

produzidas7 na pesquisa “Cartografias da produção em História da Matemática 

no Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-

2010”, na qual a presente tese fez parte.  

· Elaborar a catalogação das teses e dissertações selecionadas, a 

partir dos seguintes parâmetros: título, autor(a), orientador(a), temática, 

programa a qual estava vinculada a pesquisa, nível (mestrado 

profissionalizante, mestrado acadêmico ou doutorado), área de concentração, o 

objetivo geral, objetivos específicos e palavras-chave;  

· Identificar nas teses e dissertações analisadas os pressupostos 

teóricos e ontológicos, por meio da matriz epistemológica de análise; 

· Estabelecer as conexões entre os pressupostos ontológicos 

(concepção de Matemática, concepção de História da Matemática e concepção 

de aprendizagem) e as propostas didáticas apresentadas nas dissertações e 

teses. 

· Traçar um panorama geral das principais tendências 

manifestadas na produção científica que versam sobre a História da 

Matemática no ensino de Matemática, a partir da síntese realizada após a 

análise de cada uma das pesquisas. 

                                                           
7  Essa pesquisa teve como fonte de consulta o Banco de Teses da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, bem como o acervo das bibliotecas 
dos programas de pós-graduação existentes no país. As teses e dissertações que compuseram 
o corpus da presente tese foram catalogadas no levantamento realizado até o ano de 2012. 
Após esse período, o grupo de pesquisadores catalogou outras teses e dissertações que não 
foram levadas em consideração nesse estudo. 
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Para cumprir com os objetivos traçados nessa pesquisa adotamos 

alguns procedimentos metodológicos, cujos pressupostos serão apresentados 

no item a seguir. 

 

 

1.3 Os caminhos delineados na pesquisa 

 

Definido o objeto de estudo, delimitadas as questões a serem 

investigadas e apresentados os objetivos da pesquisa é importante tecermos 

as considerações acerca das opções que tomamos para percorrer os caminhos 

metodológicos delineados nesse estudo. Na intenção de estabelecer uma 

diretriz que norteasse essa investigação, esse trabalho está delimitado em três 

pontos principais que se articulam, no sentido de que possamos realizar uma 

análise reflexiva de nosso objeto de estudo. São eles: a produção acadêmica 

em História da Matemática no ensino de Matemática, as perspectivas teóricas 

no campo da História da Matemática na Educação Matemática e a 

caracterização da pesquisa epistemológica no campo da educação.  

A primeira etapa deste estudo constituiu-se de um levantamento de 

dissertações e teses em História da Matemática, desenvolvidas no âmbito de 

programas de pós-graduação stricto sensu no país, no período de 1990 a 2010. 

Esse levantamento foi realizado pelo grupo de estudantes do Programa de 

Pós-graduação em Educação – Linha de pesquisa Educação Matemática e 

Ensino de Ciências, da Universidade Federal do Rio grande do Norte, 

vinculados ao projeto “Cartografias da produção em História da Matemática no 

Brasil: um estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-

2010”. Foi realizado tendo como base de coleta o Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, bem como nas bibliotecas de programas de pós-

graduação em Educação, Educação Matemática, Educação em Ciências e 

áreas afins.  

As teses e dissertações que compuseram o corpus da presente tese 

foram catalogadas no levantamento realizado até o ano 2012. Após esse 

período, o grupo de pesquisadores catalogou outras teses e dissertações que 
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não foram levadas em consideração nesse estudo, em virtude de não ter sido 

possível incorporá-las a essa pesquisa em tempo de analisá-las. 

Esse levantamento foi objeto de análise de Mendes (2012), no artigo 

intitulado “Pesquisas em história da Educação Matemática no Brasil em três 

dimensões”, em que discute as tendências da pesquisa em História da 

Matemática no Brasil e apresenta os dados quantitativos extraídos do 

levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e dos 

programas de pós-graduação que focam seus estudos na área da História da 

Matemática. Mendes (2012) catalogou o material levantado agrupando-o em 

três subáreas, quais sejam: História e Epistemologia da Matemática, História 

da Educação Matemática e História e Pedagogia da Matemática. A relação 

entre as áreas mencionadas anteriormente e o quantitativo de trabalhos pode 

ser visualizada no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Distribuição dos trabalhos por subáreas (1990 a 2010) 

Tendência da pesquisa 
Mestrado 

Doutorado 
Total 
Geral Acadêmico Profissional 

Estudos e pesquisas em 
História e Epistemologia da 
Matemática 

80 03 29 112 

Estudos e pesquisas em 
História da Educação 
Matemática 

64 02 44 110 

Estudos e pesquisas em 
História e pedagogia da 
Matemática 

48 25 15 88 

TOTAL 192 30 88 310 

Fonte: Mendes (2012) 
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De posse do material levantado, iniciamos o processo de seleção das 

produções que contemplavam o nosso objeto de estudo, a saber: as pesquisas 

que abordavam o tema História da Matemática no ensino e que apresentavam 

alguma proposta de atividade e/ou material didático para ser utilizado em sala 

de aula.  

O processo inicial de seleção se deu com a leitura dos resumos dos 

trabalhos de pesquisa. Devido termos percebido que em alguns trabalhos não 

era possível identificar, por meio do resumo, se o trabalho estava ou não em 

consonância com o nosso objeto de estudo, foi necessário recorrer a uma 

leitura integral da tese e/ou dissertação para podermos dar seguimento ao 

processo de seleção. A partir dessa leitura, localizamos quatorze trabalhos 

que, efetivamente, estavam em consonância com o nosso objeto de estudo, ou 

seja, apresentavam algum tipo de atividade que envolvia História da 

Matemática no ensino de Matemática. 

A relação dos trabalhos selecionados para o presente estudo podem 

ser visualizadas no quadro 2, em que são apresentados o título, o ano de 

defesa e o respectivo nível da pesquisa8. 

  

                                                           
8 MA (Mestrado Acadêmico); MP (Mestrado Profissional; D (Doutorado). 
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Quadro 2 – Relação de dissertações e teses 

 
TÍTULO 

ANO 
DA 

DEFESA 

Nível 

 

(1) Atribuição de significado ao conceito de 
proporcionalidade: contribuições da História da 
Matemática 

2010 MP 

(2) Estudo Histórico e Pedagógico Sobre Ternos 
Pitagóricos à Luz de Eugéne Bahier 

2009 MP 

(3) Investigação Histórica nas Aulas de Matemática: 
Avaliação de Duas Experiências 

2008 MP 

(4) O Uso Pedagógico de uma Seqüência Didática Para a 
Construção do Conceito de Números Complexos 

2008 MP 

(5) O Ensino dos Logaritmos a Partir de Uma Perspectiva 
Histórica 

2005 MP 

(6) Utilizando processos geométricos da História da 
Matemática para o ensino de equações do 2º grau 

2009 MA 

(7) Inter-relações entre a História da Matemática, a 
Matemática e sua aprendizagem 

2003 MA 

(8) Números complexos: uma abordagem histórica para a 
aquisição do conceito 

1998 MA 

(9) O Ensino de Trigonometria através de Atividades 
Históricas 

1997 MA 

(10) Possibilidades de exploração da história da ciência na 
formação do professor de Matemática: mobilizando 
saberes a partir da obra de Nicolau Copérnico De 
Revolutionibus Orbium Coelestium 

2010 D 

(11) Ensino de Matemática, História da Matemática e 
artefatos: possibilidades de interligar saberes em 
cursos de formação de professores da educação 
infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2009 D 

(12) Aspectos do desenvolvimento do pensamento 
geométrico em algumas civilizações e povos e a 
formação de professores. 

2003 D 

(13) Ensino da Matemática por Atividades: Uma Aliança 
entre o Construtivismo e a História da Matemática. 

2001 D 

(14) Três estudos sobre história e educação Matemática 1993 D 
 

 

Após realizarmos a seleção das teses e dissertações que compuseram 

o corpus da pesquisa, passamos para a etapa de catalogação9 das pesquisas.  

                                                           
9 Essa catalogação está disponível no Apêndice 1 desta tese. 
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Santos e Ribeiro (2003) citados por Cristianini, Moraes e Castro (2010) 

definem a catalogação como a primeira fase do processo de tratamento 

intelectual de um documento que tem por objetivo descrever de forma precisa 

esse documento.  

Nessa perspectiva, a partir de uma leitura minuciosa de cada trabalho, 

realizamos um tratamento descritivo das informações contidas nas pesquisas, 

a fim de identificar o título, o(a) autor(a), o(a) orientador(a), a temática, o 

programa de pós graduação ao qual a pesquisa estava vinculada, o nível 

(mestrado acadêmico, mestrado profissionalizante ou doutorado), a área, os 

objetivo(s) geral(is), os objetivos específicos e as palavras-chave. 

Com a catalogação concluída, passamos a etapa de construção do 

instrumento de pesquisa, que nos possibilitaria interpretar os principais 

pressupostos oriundos de nosso objeto de estudo. Para tal, construímos dois 

instrumentos de pesquisa compostos de algumas categorias divididas nos 

níveis teóricos e ontológicos.  

Tomamos como base as categorias contidas no esquema 

paradigmático10 proposto por Sanchez Gamboa (2007), que não têm como 

função enquadrar a realidade em categorias pré-fixadas. O objetivos dessas 

categorias é servir como elementos de reflexão das teorias construídas.  A 

partir desse esquema desenvolvemos adaptações, levando em consideração 

as necessidades intrínsecas de nosso objeto de estudo.  

Vale salientar que optamos por essa abordagem, tendo em vista que o 

esquema paradigmático permite recuperar o sentido existente entre as 

abordagens metodológicas, as teorias utilizadas e as concepções 

epistemológicas de cada pesquisa, além de possibilitar que o investigador 

constate as diversas tendências que orientam o processo de produção de 

conhecimento. 

                                                                                                                                                                          
 
10  Um aprofundamento da noção de esquema paradigmático, bem como das matrizes 
elaboradas por nós no intuito de realizar a análise reflexiva do corpus dessa pesquisa serão 
apresentadas no próximo capítulo. 
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Com relação ao nível teórico, consideramos as seguintes categorias de 

análise: o referencial teórico utilizado, as críticas desenvolvidas e  os 

problemas educacionais apontados. No nível ontológico, concebemos as 

seguintes categorias de análise: concepção de Matemática, concepção de 

História da Matemática e concepção de aprendizagem Matemática. Além disso, 

analisamos as articulações das categorias pertencentes aos níveis teórico e 

ontológico com a proposta didática de cada uma das pesquisas, a fim de 

estabelecermos as consonâncias e dissonâncias entre esses níveis e a 

proposta didática e estabelecermos as possíveis implicações para a produção 

de conhecimento na tendência de pesquisa em História da Matemática no 

ensino de Matemática. 

A etapa de análise das teses e dissertações que compuseram nosso 

corpus de pesquisa foi feita tendo como base as categorias contidas nas 

matrizes de análise elaboradas nesse estudo em um diálogo estabelecido com 

os autores emblemáticos que tratam do tema correlacionado ao nosso objeto 

de estudo. 

Na última etapa da pesquisa traçamos um panorama geral das 

principais tendências manifestadas na produção científica que versam sobre a 

História da Matemática no ensino, a partir da síntese realizada após a análise 

de cada uma das pesquisas. Nessa perspectiva, confrontamos os elementos 

de análise de cada um dos textos apresentados nas dissertações e teses, de 

maneira a identificar os pontos comuns e os divergentes, estabelecer os nexos 

entre esses elementos e o processo de desenvolvimento da pesquisa sobre 

História da Matemática no ensino de Matemática.  

A intenção foi focar nosso olhar no processo de construção do objeto 

dessas pesquisas, no uso de pressupostos teóricos e ontológicos que 

subsidiam as pesquisas e no processo de validação dos resultados obtidos, por 

uma comunidade, na procura de construir um discurso elaborando respostas às 

questões prévias formuladas na pesquisa. 

No próximo capítulo apresentamos os cenários de três campos de 

pesquisa que envolvem o objeto de estudo desta tese: a Educação, A 
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Educação Matemática e a História da Matemática no Ensino de Matemática, 

para que possamos apontar a emergência da análise epistemológica proposta 

nesta investigação.  
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2. CENÁRIOS DE TRÊS CAMPOS DE PESQUISA E A EMERGÊNCIA 

DA ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o cenário atual de três 

campos de pesquisa, quais sejam: a Educação, a Educação Matemática e a 

História da Matemática no ensino de Matemática. Para tal, está dividido em três 

partes. Na primeira trazemos elementos que compõem o histórico das áreas de 

Educação e Educação Matemática. Na segunda traçamos um panorama sobre 

o campo de pesquisa em História da Matemática. E na terceira, apresentamos 

argumentos que coadunam para a emergência da pesquisa sobre a pesquisa, 

bem como as matrizes que foram elaboradas para realizar a análise reflexiva 

que nos propusemos nessa investigação. 

 

2.1 Um cenário sobre a pesquisa no campo da Educação e da Educação 
Matemática 

 

Atualmente, vários pesquisadores têm sinalizado em seus estudos que 

o conhecimento que está sendo disseminado na escola não tem dado conta de 

responder as questões da realidade atual.  

Dentre esses pesquisadores, destacamos D’Ambrosio (2011) que, em 

sua obra “Educação para uma sociedade em transição”, adverte sobre o 

caráter obsoleto e desinteressante dos currículos atuais ao desconsiderarem, 

em grande parte, elementos que poderiam contribuir para uma formação mais 

condizente com as demandas da sociedade atual; Assmann (1998) que, ao 

refletir sobre as mudanças ocorridas na sociedade atual e manifestadas pelos 

avanços das tecnologias de informação e comunicação, pelas novidades das 

biociências, pelas pesquisas sobre o cérebro humano, dentre outros, conclui 

que essas mudanças ainda não foram incorporadas à escola, tendo em vista 

que “no terreno da educação ainda se encontram ambientes fechados, com 

aquele ar parado de certeza pronta” (ASSMANN, 1998, p. 74); e Morin (2010, 
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p. 99) que, ao discutir sobre os problemas inerentes à educação, alerta que “a 

imensa máquina da educação é rígida, inflexível, fechada, burocratizada”.  

As reflexões supracitadas servem para exemplificar a crescente 

preocupação que o campo da educação tem sido permeado e, nesse sentido, 

“um posicionamento consciente sobre as possibilidades e limites da escola 

frente a seu papel social é fundamental” (MENDONÇA, 2011, p. 356).  

Diante desse cenário, não há duvidas da necessidade da pesquisa em 

educação, tendo em vista que se constitui em um campo fértil para reflexões 

concernentes aos processos de ensino e aprendizagem, ao currículo, à práxis 

de professores, às tensões geradas no âmbito escolar, dentre outros e estar, 

assim como a sociedade, de uma forma geral, passando por constantes 

transformações.  

No cerne dessa discussão encontra-se o elemento mobilizador do 

pesquisador em educação que consiste na busca pelo entendimento da 

realidade a qual observa, e, muitas vezes, atua. A meta é a transformação, 

ainda que transitória, pois parte-se do pressuposto que a renovação da ciência 

se dá pela sua natureza de transitoriedade. A esse respeito, Demo (2006) 

adverte que na pesquisa não se admite resultados definitivos e a 

provisoriedade metódica é a principal fonte de renovação científica.   

Como a educação é um campo composto por um número significativo 

de subáreas, com objetos e características distintas, em que emergem 

inúmeras teorias, existe uma gama de possibilidades de se fazer pesquisa 

nessa área. A esse respeito, cumpre-nos ressaltar que é precípuo o 

reconhecimento dos diferentes sentidos históricos que fazem parte desse 

campo, desenvolvido e materializado pela interação entre diferentes sujeitos, 

agentes e movimentos sociais, entre seus diferentes contextos culturais e pelos 

sentidos que produzem social e historicamente. 

Considerando que estamos inseridos em uma sociedade que impõe 

modelos que se materializam nas relações sociais e, por conseguinte, na 

estrutura da configuração das pesquisas que são desenvolvidas nos meios 

acadêmicos, os debates acerca das pesquisas que são desenvolvidas no 
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campo da educação são permeados por vários prismas. Um percurso na 

história da pesquisa em educação nos mostra como os contornos de pesquisa 

foram se delineando a partir dos paradigmas vigentes em determinadas 

épocas. 

Entre as décadas de 1950 e 1970, do século XX, por exemplo, os 

modelos advindos das ciências exatas permearam os paradigmas de pesquisa 

em educação. A observação, o controle e a mensuração eram determinantes 

para a validação científica. Assim, estudos em que se priorizavam a relação 

professor-aluno, por meio de escalas e planilhas, estudos relativos ao 

rendimento escolar e suas variáveis, uso de técnicas sociométricas e 

psicométricas, tiveram destaque nesse período. Modelos em que implicava a 

neutralidade do pesquisador, a operacionalização de variáveis e a possibilidade 

de replicação do estudo em condições idênticas, permearam as pesquisas em 

educação na época supracitada (GATTI, 2014). 

Gatti (2014) alerta-nos que, a partir da profunda crítica aos modelos de 

pesquisas em educação baseados nas ciências naturais, partiu-se para o 

estabelecimento de modelos fundamentados em procedimentos denominados 

qualitativos. No entanto, para a autora essa mudança de paradigma não trouxe 

uma transformação e, sim, um movimento de adesão acrítico, materializando-

se em pesquisas em que não havia uma consciência clara acerca dos valores 

que poderiam influenciar tanto o pesquisador quanto o pesquisado. Problemas 

relacionados ao trato com as categorias analíticas, à apropriação de teorias, 

bem como à falta de rigor e consistência nos métodos utilizados são fatores 

que coadunavam, àquela época, para a fragilidade das pesquisas em 

educação. 

Essas constatações só são possíveis de acontecer porque existem 

estudos que se preocupam particularmente com os rumos que tem tomado a 

pesquisa em educação. Esses estudos conseguem identificar, por exemplo, as 

tendências apresentadas nas pesquisas, de acordo com as concepções de 

ciência dominantes em uma determinada época, como é o caso das pesquisas 

em educação desenvolvidas, a partir da década de 1970, que foram 
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influenciadas, sobremaneira, pelas concepções positivistas advindas da 

ciência.  

A esse respeito Sanchez Gamboa (1998) comenta que, com a criação 

de cursos de pós-graduação stricto sensu na área da Educação, ampliou-se 

quantitativamente a produção acadêmica materializada em teses e 

dissertações. Concomitante a esse crescimento surge a preocupação em 

avaliar essa produção gerando um novo desafio tanto para os pesquisadores, 

quanto para os educadores.  

Ao refletir sobre os rumos que as pesquisas em educação têm tomado,  

Sanchez Gamboa (1998) destaca os resultados de estudos recentes que têm 

identificado nas produções acadêmicas problemas relacionados a modismos 

teóricos e ritualismos metodológicos, formalismos acadêmicos (cumprimento 

de exigências de titulação), influência de manuais de pesquisa que “ensinam” 

técnicas de coleta, organização e sistematização de dados, dentre outros.  

Nessa direção, destacamos a importância de estudos reflexivos que 

foquem seu olhar nas pesquisas desenvolvidas nos diversos campos oriundos 

da educação, a fim de que se possam conhecer os diversos pressupostos 

científicos que compõem essas produções acadêmicas. 

No que diz respeito à pesquisa no campo da educação Matemática, 

Fiorentini e Lorenzato (2012) destacam que a Educação Matemática Brasileira 

passou por quatro fases de desenvolvimento, enquanto área de investigação e 

campo profissional.  

A primeira fase, anterior à década de 1970, configurou-se no período 

de gestação da educação Matemática como campo profissional; a segunda 

fase, vivenciada na década de 1970 e início da década de 1980, é apontada 

pelos autores como a fase do nascimento da educação Matemática; a terceira 

fase, compreendida nos anos de 1980, foi a fase da emergência de uma 

comunidade de educadores matemáticos; e a quarta fase, instituída nos anos 

de 1990, constituiu-se na emergência de uma comunidade científica em 

Educação Matemática. 



35 
 

Com relação às pesquisas desenvolvidas no âmbito da Educação 

Matemática, destacam-se, antes da década de 1950, estudos focados em 

psicometria, baseados no uso de testes psicológicos e realizados no nível da 

escola primária. Com o advento dos congressos brasileiros de Educação 

Matemática, a partir da década de 1950, a atenção no ensino primário e 

secundário aumentou. Apesar do aumento da produção de estudos 

relacionados aos aspectos do ensino-aprendizagem da Matemática, apenas 

dois trabalhos11 apresentados em congressos configuram-se como pesquisas 

educacionais mais sistemáticas (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). 

Na década de 1970 e no início dos anos de 1980, a educação 

Matemática deu os primeiros sinais de que estava se formatando como campo 

profissional. A universalização da educação básica, a consequente expansão 

do ensino universitário e o surgimento de programas de pós-graduação em 

Educação, Matemática e Psicologia, contribuíram para que surgissem estudos 

mais sistemáticos focando a aprendizagem Matemática, o ensino e o currículo 

dessa disciplina. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2012), os estudos 

nesse período tiveram três focos temáticos, a saber: estudos experimentais de 

técnicas ou métodos de ensino e propostas metodológicas, estudos 

exploratórios/descritivos acerca do currículo escolar e dos processos de 

ensino-aprendizagem e estudos de natureza psicológica/cognitiva. Foram 

marcados, de uma forma geral, por uma visão tecnicista e pelo método 

experimental. Além disso, destaca-se a separação entre o professor e o 

pesquisador: ao pesquisador caberia a produção de um projeto didático-

acadêmico e ao professor caberia a aplicação de métodos ou propostas 

elaboradas pelo pesquisador-especialista (FIORENTINO; LORENZATO, 2012). 

Acompanhando o período de transição que a pesquisa na área de 

educação estava passando na década de 1980, em que os estudos 

quantitativos passam a ser questionados há de certa forma uma crise em 

termos de consistência nos pressupostos metodológicos das pesquisas. 

Apesar disso, a região de investigação da Educação Matemática se amplia 

                                                           
11 Os detalhes acerca dos referidos trabalhos podem ser consultados em Fiorentini e Lorenzato (2012) 
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abrangendo outras dimensões tais como a histórico-filosófica, a antropológica, 

a epistemológica, dentre outras (FIORENTINO; LORENZATO, 2012). 

Na década de 1990, com o aumento do número de doutores em 

Educação Matemática, que concluíram seus estudos tanto no Brasil como em 

outros países, a Educação Matemática passa a ter status de área de pesquisa, 

sendo reconhecida pela Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Educação (Anped) que, em 1997, aprovou o Grupo de Estudos de 

Educação Matemática transformado em 1999 no Grupo de Trabalho 19 – 

Educação Matemática. Nessa quarta fase de desenvolvimento da Educação 

Matemática, como campo de pesquisa, observa-se o aumento na formação de 

grupos de pesquisa, a consolidação de linhas de investigação e o surgimento 

de programas de mestrado e doutorado na área.  

Fiorentini e Lorenzato (2012) observam, com relação aos aspectos 

metodológicos das pesquisas, que há uma maior consistência nos 

fundamentos teórico-metodologicos; o foco ocorre em aspectos mais pontuais 

da prática de ensino em Matemática; existe uma maior diferenciação no que diz 

respeito à pesquisa propriamente dita e aos relatos de experiência; um 

aumento na diversidade de alternativas metodológicas, no que diz respeito à 

coleta e análise de dados; e aumento de estudos do tipo “pesquisa-ação” e de 

práticas colaborativas entre professores e pesquisadores.  

Atualmente, existe uma ideia generalizada de que o local por 

excelência do desenvolvimento das pesquisas no campo educacional é a 

universidade, cabendo à escola ser o local de aplicação da pesquisa e de 

recebimento dos resultados após a conclusão dos estudos. Muitas vezes, o 

pesquisador utiliza o espaço escolar, faz suas intervenções e retorna com os 

resultados para validá-los diante da academia, não dando um retorno das 

conclusões da pesquisa à própria escola. Essa realidade é oriunda da 

desarticulação que existe entre pesquisa e ensino. Desta feita, as pesquisas 

desenvolvidas no âmbito dos programas de pós graduação em educação, 

embora tenham seu loco nas escolas de nível básico e no ensino superior, 

ainda permanecem desconectadas.  
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Fiorentini e Lorenzato (2012) advertem que muitos professores têm 

criticado os resultados das pesquisas acadêmicas, pois tem se constituído em 

estudos bastante genéricos e distantes da realidade escolar. Como alternativa 

esses professores têm procurado associar-se a acadêmicos no intuito do 

desenvolvimento de estudos colaborativos. No entanto, esse tipo de pesquisa, 

muitas vezes, não é reconhecida nos meios acadêmicos, sendo classificada 

apenas como relato de experiência. Contudo, os autores afirmam não haver 

dúvidas quanto ao fato de os professores, no desempenho de suas funções em 

sala de aula, estarem refletindo, sistematizando, produzindo e renovando 

conhecimentos. Para Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 75), um estudo realizado 

pelo professor pode ser considerado pesquisa se for “um trabalho intencional, 

planejado e constituído em torno de um foco ou questão de seu trabalho 

escolar, for metódico [...] e apresente um relatório final do estudo desenvolvido 

[...]”.  

É importante ressaltar que as novas opções metodológicas vão se 

delineando em função das próprias transformações e redefinições dos 

problemas de pesquisa instituídos na área da educação e, especificamente, na 

Educação Matemática. Segundo Gatti (2002) a disseminação dos resultados de 

uma pesquisa tem estreita relação com os métodos de trabalho do pesquisador 

e com a credibilidade que o seu trabalho venha a ter nos meios acadêmicos. A 

autora alerta para o fato de que estudos que se apresentam frágeis 

metodologicamente não tem muita ressonância social. 

Após um breve panorama da constituição da pesquisa em educação e, 

especificamente em Educação Matemática, em que percebemos a diversidade 

e, muitas vezes a fragilidade no encaminhamento das pesquisas, reiteramos 

nossa posição de que a pesquisa educacional deve passar por uma análise 

reflexiva que indique algumas pistas sobre seu desenvolvimento 

epistemológico, para que futuros encaminhamentos sejam tomados, 

principalmente durante o desenvolvimento de novas pesquisas.  
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2.2 Um cenário sobre a pesquisa no campo da História da Matemática 

 

Consoante ao movimento de ampliação e institucionalização da 

Educação Matemática, enquanto campo de pesquisa, observa-se um aumento 

do interesse e consequente crescimento da produção acadêmica na área de 

História da Matemática. Conforme citado no capítulo introdutório dessa tese, o 

movimento da História da Matemática intensificou-se com a criação da 

Sociedade Brasileira de História da Matemática, em 1999, quando da 

realização do III Seminário Nacional de História da Matemática, ocorrido em 

Vitória/ES. No entanto, esse movimento já tinha tido seu início, desde a década 

de 1980, na manifestação de grupos de estudiosos que focavam seu interesse 

nesta área. 

Internacionalmente, a década de 1980 também constituiu um marco 

referencial com a criação do International Study Group on the Relations 

Between the History, Pedagogy and Mathematics (HPM), em 1983, filiado à 

Comissão Internacional de Ensino de Matemática (ICMI). Esse grupo foi criado 

durante o Workshop História na Educação Matemática, realizado em Toronto, 

no Canadá (MIGUEL; MIORIN, 2004). 

Para situar a pesquisa no campo da História da Matemática no Brasil, 

realizamos um levantamento no Diretório de Grupos de Pesquisa no 

Brasil/CNPq, a fim de localizar esses grupos cronologicamente e 

geograficamente. O critério levado em consideração para a seleção dos grupos 

apresentados nessa seção foi a inserção de pelo menos uma linha de pesquisa 

inerente à História da Matemática vinculada a cada grupo. Utilizamos como 

palavras de busca as expressões “História da Matemática” e “História da 

Educação Matemática”.  

Ao todo, foram encontrados trinta e oito grupos de pesquisa que se 

enquadravam no critério supracitado, distribuídos em vinte e cinco instituições 

de ensino superior, conforme podemos observar no Gráfico 1. 
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O perfil destas vinte e seis instituições aos quais os grupos de pesquisa 

estão vinculados aponta que quinze são instituições federais de ensino 

superior, oito são instituições estaduais de ensino superior e três são 

instituições particulares de ensino superior. Este quadro permite-nos inferir que 

as instituições públicas de ensino superior concentram o maior número de 

grupos de pesquisa que possuem pelo menos uma linha de pesquisa em 

História da Matemática, perfazendo um total aproximado de 88%, das 

instituições. Isso se deve ao fato de que a componente pesquisa 

tradicionalmente encontra-se vinculada à pós-graduação e que essas 

instituições têm uma tradição maior nesse nível de ensino. 

Com relação à localização geográfica dos grupos, evidenciamos que a 

maior concentração ocorre na região sudeste (aproximadamente 53%), seguido 

da região sul e nordeste (aproximadamente 16% em cada região). As regiões 

centro-oeste e norte apresentam uma concentração aproximada de 13% e 2%, 

respectivamente. Os dados absolutos podem ser visualizados no gráfico 2.  
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Gráfico 1 - Nº de grupos de pesquisa por instituições
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No que diz respeito ao número de grupos de pesquisa por ano de 

formação, observamos que houve um aumento significativo no número de 

grupos criados, conforme podemos observar no gráfico 3.  No período de 1994 

a 2003 foram criados apenas onze grupos e no período 2004 a 2013 esse 

número elevou-se para trinta e oito, demonstrando um crescimento significativo 

no número de grupos.  

 

6

20

5

1

6

SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORTE NORDESTE

Gráfico 2 - Distribuição de grupos de pesquisa por região
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Os dados apresentados acerca da cartografia dos grupos de pesquisa 

que possuem pelo menos uma linha de investigação atrelada à História da 

Matemática, nos mostram que essa é uma área que está em bastante 

crescimento. Esse quadro é ratificado em um recente estudo realizado por 

Mendes (2012) em que conclui que há uma consolidação da área de pesquisa 

em História da Matemática e um aumento nas abordagens metodológicas das 

pesquisas desse campo.  

Diante do exposto, percebemos que, atualmente, a área da História da 

Matemática é bastante ampla e diversificada e, em seu bojo, diversas vertentes 

foram se constituindo ao longo de seu processo de construção enquanto área 

de pesquisa.  

A respeito dessas vertentes, Mendes (2011, 2008), baseado em um 

estudo de Sad (2005), realizou um levantamento, a partir dos trabalhos 

publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática, 

ocorridos em Recife/PE (1995), Águas de São Pedro/SP (1997), Vitória/ES 

(1999), Natal/RN (2001), Rio Claro/SP (2003), Brasília/DF (2005), 

Guarapuava/PR (2007) e Belém (2009) e os tipificou nas categorias Trabalhos 
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Gráfico 3 - Evolução dos grupos de pesquisa por ano de 
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sobre História da Matemática e Trabalhos sobre História da Educação 

Matemática, conforme podemos observar no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Trabalhos publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da 
Matemática – SNHM (1995 – 2009) 

 

Seminários 
realizados 

Nº de trabalhos 
publicados 

Nº de trabalhos sobre 
História da Matemática 

Nº de trabalhos sobre 
História da Educação 

Matemática 
1º SNHM 30 19 11 
2º SNHM 38 22 16 
3º SNHM 55 38 17 
4º SNHM 62 42 20 
5º SNHM 39 27 12 
6º SNHM 50 42 08 
7º SNHM 62 30 32 
8º SNHM 72 30 42 
TOTAL 408 250 158 

Fonte: Mendes (2011) 

 

Mendes (2011) ao reorganizar as duas categorias apresentadas no 

Quadro 1, apontou onze subcategorias que emergiram da análise dos trabalhos 

apresentados nos anais dos oito seminários nacionais de história da 

matemática, a saber: 

1. Investigação sobre a vida de matemáticos ou educadores; 

2. Investigação sobre a evolução de algum conceito ou teoria; 

3. Investigação sobre uma área de conhecimento; 

4. Investigação sobre instituições; 

5. Investigação sobre o contexto cultural de uma criação; 

6. Investigação sobre uma época determinada; 

7. Investigação sobre um grupo específico; 

8. Investigação sobre as relações da Matemática com outras áreas de 

conhecimento; 

9. Investigação sobre as aplicações da História da Matemática; 

10. Investigação sobre livros didáticos; 

11. Investigação sobre o desenvolvimento de produções sobre História 

da Matemática. 
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Nesse estudo, Mendes (2011) concluiu que há uma consolidação de 

algumas tendências, evidenciando o crescimento das pesquisas na área. O 

pesquisador ainda destaca que ao longo dos seminários houve um aumento na 

variedade de abordagens, bem como o surgimento de modalidades mistas de 

investigação e análise das informações históricas visando descrever com o 

maior detalhe possível, os caminhos pelos quais a história da Matemática veio 

seguindo ao longo dos séculos.  

A partir dos dados apresentados no estudo de Mendes (2011) que 

mostram uma variedade de subcategorias emergentes relacionadas à área da 

História da Matemática, podemos inferir que houve um crescimento significativo 

nessa área.  Inferimos também que a área da História da Matemática possui 

uma grande abrangência, sendo permeada por diferentes linhas e por uma 

gama de sub especialidades que estão intimamente ligadas.  

Nesse sentido, o movimento em torno da História da Matemática é 

bastante diversificado, tendo em seu interior vários campos de pesquisas 

autônomos que se interligam, principalmente, pela preocupação de integrar 

História, Matemática e Educação. Esses campos foram se incorporando às 

pesquisas em Educação Matemática e oportunizando o surgimento de 

contribuições importantes para a formação de professores de Matemática e 

para a melhoria do ensino da Matemática no âmbito escolar, além de 

contribuírem para a constituição dos acervos documentais, das memórias e do 

patrimônio da Educação Matemática em nosso país. 

No que se refere à produção científica no campo da História da 

Matemática, em particular as pesquisas que investigam a História da 

Matemática no ensino, percebemos que elas, de uma maneira geral, objetivam 

fornecer subsídios aos professores no sentido de fornecerem uma 

oportunidade para entender os problemas que motivaram a construção de 

conceitos matemáticos, enriquecendo, dessa forma, a visão de mundo do 

professor.  

Nesse sentido, é papel do pesquisador em História da Matemática 

estabelecer a relação entre fatos, dados e informações, formular conjecturas, 
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estabelecer conclusões, o que sabemos que não é tarefa simples. De acordo 

com Sad e Silva (2008, p. 40) essa “habilidade se adquire com a experiência e 

uma certa dose de irreverência, necessária para um trabalho criativo”. 

Assim, ratificamos a importância de nos dedicarmos a um estudo 

reflexivo das produções acadêmicas que versam sobre a História da 

Matemática no ensino de Matemática, já que as mesmas tendem a fornecer 

uma contribuição valiosa para a Educação Básica e para o Ensino Superior. 

É nessa perspectiva que nos interessa a pesquisa voltada para a 

análise reflexiva do campo da História da Matemática no ensino de 

Matemática, realizados por meio das teses e dissertações em programas de 

pós-graduação que envolvem essa área de estudos. 

 

 

2.3 Pesquisa da pesquisa: a emergência de estudos dessa natureza 

 

As reflexões apresentadas anteriormente, acerca dos cenários que 

compõe as pesquisas no campo da Educação, da Educação Matemática e da 

História da Matemática, indicam que essas três áreas têm sofrido diversas 

influências nas últimas décadas, principalmente no que tange à expansão 

quantitativa da produção acadêmica gerada nos programas de pós graduação 

stricto sensu em nosso país.   

Diante desse cenário, entendemos que se tornam cada vez mais 

necessárias análises de cunho epistemológico da pesquisa produzida no 

âmbito da História da Matemática no ensino de Matemática, tendo em vista que 

é uma área em constante expansão.  

Os estudos dessa natureza, denominados “pesquisa da pesquisa” 

(VIELLE, 1981), objetivam fazer reflexões sobre pesquisas no campo da 

educação. Também chamados “investigações sobre investigações”, são 

caracterizados como estudos que desenvolvem reflexões sobre a pesquisa 

científica, bem como sobre os processos de produção do conhecimento 
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(SANCHEZ GAMBOA, 1987). No campo desse tipo de investigação se situam 

as análises que procuram identificar as principais tendências adotadas na 

produção do conhecimento. 

Para Silva e Sanchez Gamboa (2011), as investigações 

epistemológicas possibilitam conhecer os pressupostos implícitos nas 

pesquisas, os tipos de pesquisas que vem sendo desenvolvidos em 

determinadas áreas, os pressupostos ontológicos e filosóficos, as tendências 

metodológicas das pesquisas, dentre outros. 

Considerando que a produção científica é historicamente situada, cabe 

a epistemologia questionar as circunstâncias em que emerge essa produção, 

configurando-se em uma possibilidade de análise reflexiva do conhecimento 

científico. Nessa perspectiva, o tipo de pesquisa que investiga a produção 

científica de uma determinada área do saber adota da epistemologia elementos 

que possibilitem o conhecimento dos diversos pressupostos, implícitos ou 

explícitos, expressos no teor de cada relatório de pesquisa.  

As análises epistemológicas são mais amplas que os estudos do tipo 

“estado da arte”, pois permitem além de identificar objetos de estudo, 

referenciais teóricos utilizados, dentre outros, possibilitam aprofundar os 

problemas que geraram os estudos, a identificar os conflitos teóricos, a revelar 

os vazios conceituais e a desvelar as perspectivas teóricas de uma área 

científica em particular (SANCHEZ GAMBOA, 2007). 

Cabe-nos ressaltar que nosso entendimento acerca da epistemologia 

vai ao encontro das ideias de Sanchez Gamboa (2007, p. 27) que a define 

como “[...] parte da filosofia que se ocupa especialmente do estudo crítico da 

ciência em seu detalhamento prático, isto é, da ciência como produto e como 

processo, nesse sentido, é um estudo fundamentalmente a posteriori”. 

Um estudo de natureza epistemológica concebe o conhecimento como 

uma produção de pensamento no qual se estabelecem as relações que 

constituem e estruturam uma determinada realidade. Estabelecer como se 

determinam essas relações exige um método que parte do concreto empírico e, 

mediante uma análise, converge ao estabelecimento das relações gerais que 
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são determinantes dessa realidade. Para Sanchez Gamboa (2007) existe uma 

estreita relação entre os métodos e suas bases epistemológicas, culminando 

em uma articulação dos elementos que constituem a investigação de cunho 

científico.  

Na visão de Sanchez Gamboa (1998) um estudo epistemológico da 

pesquisa relativa ao campo educacional deve preocupar-se com as opções 

paradigmáticas, os modos de conceber a realidade, as abordagens 

metodológicas, dentre outros. 

Para subsidiar estudos que objetivam a análise epistemológica das  

pesquisas, Sanchez Gamboa (2007) construiu uma matriz paradigmática, para 

analisar a produção científica na área da educação, de forma que essa matriz 

permitisse articular os elementos metodológicos, teóricos, técnicos e 

epistemológicos, juntamente com os pressupostos ontológicos e gnosiológicos, 

de forma a desvelar esses elementos inerentes às pesquisas. Esse 

pesquisador considera que “a unidade básica da análise paradigmática 

corresponde à lógica de um processo de produção de conhecimentos presente 

em todo processo de investigação científica” (SANCHEZ GAMBOA, 2007, p. 

68). 

A matriz paradigmática parte de uma relação estabelecida 

dialeticamente entre a pergunta e a resposta. Para que a resposta seja 

elaborada, são integrados vários níveis de complexidade, a saber: a) nível 

técnico, que se refere aos instrumentos e critérios operacionais tomados para 

que os dados sejam coletados, registrados e sistematizados; b) nível 

metodológico, que diz respeito à forma como são organizados os processos de 

conhecimento; c) nível teórico, que engloba os referenciais utilizados na 

abordagem do objeto estudado; d) nível epistemológico, que trata das 

concepções de casualidade, de ciência e de critérios de validação científica; e) 

pressupostos gnosiológicos, que se referem às maneiras de conceber o objeto 

e relacioná-lo com o sujeito; f) pressupostos ontológicos, que tratam das 

categorias gerais que abrangem diversas concepções, tais como, concepções 

de home, sociedade, história, realidade, dentre outras.  
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Para Sanchez Gamboa (2007, p. 70) a matriz paradigmática permite 

explicar os elementos contidos em cada um dos níveis indicados anteriormente 

e “revelar (processo interpretativo) os pressupostos da prática investigativa 

expressos nos relatórios de pesquisa, nas teses ou trabalhos científicos”. O 

quadro 2 apresenta uma síntese da matriz paradigmática.  

 

Quadro 2 – Síntese da Matriz Paradigmática 

Níveis Elementos 

Técnico Fontes, técnicas de coleta, organização, sistematização e 

tratamento de dados e informações. 

Metodológico Abordagem e processos da pesquisa. 

Teórico Fenômenos privilegiados, autores, pretensões críticas. 

Epistemológico Concepção de causalidade, de validação e de ciência. 

Gnosiológico  Critérios de construção do objeto científico. 

Ontológico  Concepções de homem, educação, realidade, sociedade. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Sanchez Gamboa (2007).  

 

Estabelecendo as devidas adequações ao esquema paradigmático 

proposto por Sanchez Gamboa (2007), a fim de atender as especificidades de 

nosso objeto de estudo e os objetivos de nossa investigação, elaboramos um 

esquema que compreende o nível de análise teórico e o nível de análise 

ontológico. 

Diferentemente do trabalho de Sanchez Gamboa não nos 

preocupamos em fazer uma análise que levasse em consideração os 

determinantes sócio-político-econômicos subjacentes às produções objeto de 

nossa análise. Nossa intenção foi somente analisar os elementos lógicos 

(teóricos e ontológicos) de cada pesquisa e evidenciar como esses elementos 



48 
 

se articulam, tomando como fio condutor para essa articulação a proposta 

didática apresentada em cada uma das investigações, as quais nos 

debruçamos reflexivamente. 

A matriz teórica compreendeu as categorias relativas ao referencial 

teórico, às críticas desenvolvidas e aos problemas educacionais apontados. O 

quadro 3 apresenta a referida matriz. 

 

Quadro 3 – Matriz teórica 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial teórico 

· Relacionado à História da Matemática 

· Relacionado à aprendizagem 

· Relacionado à natureza da pesquisa 

Críticas desenvolvidas · Relacionadas à História da Matemática 

Problemas educacionais 
· Âmbito escolar 

· Fora do âmbito escolar 

Fonte: elaboração própria 

 

O objetivo dessa matriz foi explicitar os referenciais explicativos 

utilizados nas abordagens dos fenômenos estudados. Nossa intenção foi 

identificar quais os referenciais teóricos que fundamentaram as pesquisas no 

que diz respeito à História da Matemática, em relação à aprendizagem 

Matemática e em relação a outros elementos relacionados especificamente aos 

objetos das pesquisas desenvolvidas. 

Além disso, a matriz teórica nos possibilitou identificar se as pesquisas 

apresentavam algum tipo de crítica desenvolvida em relação à História da 

Matemática. As críticas desenvolvidas referem-se às possíveis  lacunas, 

limitações ou condicionantes apontados pelos autores em seus relatórios de 



49 
 

pesquisa. Partimos do pressuposto de que nenhuma abordagem metodológica 

se esgota em si mesma. Nesse sentido, nosso objetivo era averiguar a 

presença de visões ingênuas ou até mesmo apologísticas acerca do uso da 

História da Matemática em sala de aula.   

Também procuramos identificar, com o auxílio da matriz teórica, quais 

os problemas educacionais apontados nas pesquisas, bem como a amplitude 

desses problemas, a partir de dois parâmetros: problemas circunscritos ao 

âmbito da sala de aula e problemas educacionais de ordem mais geral. 

Além da matriz teórica, construímos uma matriz de análise ontológica. 

Essa matriz foi elaborada, tendo como base os pressupostos ontológicos 

relacionados à pesquisa epistemológica, apresentados na matriz paradigmática 

de Sanchez Gamboa (2007), bem como nos autores que apresentam 

perspectivas teóricas no campo da História da Matemática na Educação 

Matemática. Na matriz paradigmática de Sanchez Gamboa os pressupostos 

ontológicos fazem referência a categorias gerais que abrangem concepções de 

homem, sociedade, história e realidade que exprimem a cosmovisão12 que o 

pesquisador tece no processo de investigação. 

Miguel e Miorim (2004) defendem que são dois os principais fatores 

que podem explicitar a gama de perspectivas teóricas, muitas vezes 

controversas, de concepção da História na Educação Matemática, quais sejam: 

a concepção relacionada à natureza do conhecimento matemático e àquela 

relacionada à aprendizagem matemática, as quais irão influenciar as 

perspectivas teóricas no campo da História no âmbito da Educação 

Matemática. 

Considerando a natureza do nosso objeto de estudo elegemos, dentro 

dos pressupostos ontológicos, as categorias relacionadas às concepções de 

Matemática, de História da Matemática e de aprendizagem Matemática, porque 

consideramos que essas categorias influenciam, sobremaneira, o tipo de 

perspectiva teórica que emergem das investigações.  

                                                           
12 Para Goldmann (1979) a cosmovisão não é um todo empírico imediato, mas ao contrário, um 
instrumento conceptual de trabalho, indispensável para compreender as expressões imediatas do 
pensamento dos indivíduos. (GOLDMANN, 1979 apud SANCHEZ GAMBOA, 1998) 
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Nesse sentido, iremos apresentar no próximo capítulo os pressupostos 

relacionados às perspectivas teóricas no campo da História na Educação 

Matemática, que serviram de base para a construção da matriz de análise 

ontológica.  
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3. CENÁRIO TEÓRICO: UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Indubitavelmente quando nos propomos a realizar uma análise 

reflexiva de produções acadêmicas, quaisquer que sejam as suas áreas 

temáticas, temos que considerar os elementos que constituem essas 

pesquisas, a partir de seus nexos, limites e influências.  

Nesse sentido, discorreremos a seguir sobre a fundamentação teórica 

e epistemológica de cada uma das categorias utilizadas para realizarmos a 

análise reflexiva nessa pesquisa e suas implicações à pesquisa científica, 

considerando que nos propomos a fazer uma análise dos elementos teóricos e 

ontológicos das pesquisas e estabelecer relações com a proposta didática 

apresentada em cada produção. 

Com o desenvolvimento de pesquisas no campo de pesquisa em 

História da Matemática, deparamo-nos, atualmente, com muitos pesquisadores 

que apontam a História da Matemática como uma possibilidade que pode 

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, a 

exemplo de Mendes (2006, 2009, 2009a, 2009b), Miguel e Miorim (2004) e 

Radford (2011), dentre outros. É a partir dos pressupostos defendidos por 

esses pesquisadores que iremos fazer nossas reflexões sobre o campo de 

pesquisa relativo à História da Matemática no Ensino de Matemática, tentando 

desvelar as concepções subjacentes a cada perspectiva apresentada. 

Considerando que esses pesquisadores apresentam algumas 

perspectivas teóricas no interior do campo de investigação História na 

Educação Matemática, apresentaremos a forma como se estabelecem os 

pressupostos ontológicos relativos  às concepções de Matemática, de História 

da Matemática e de aprendizagem Matemática nessas perspectivas. Além 

disso, apresentaremos a matriz de análise ontológica construída para realizar 

parte da análise reflexiva nas teses e dissertações.  
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3.1 Concepções de Matemática, História da Matemática e aprendizagem 

matemática à luz das perspectivas teóricas recapitulacionistas 

 

A Perspectiva Evolucionista Linear, baseada no argumento 

recapitulacionista de cunho biológico no qual “o desenvolvimento psíquico da 

criança é uma repetição abreviada da evolução filogenética” (MIGUEL; 

MIORIM, 2004, p. 80). De acordo com essa visão, o conhecimento matemático 

pode ser compreendido como um corpo cumulativo e sequenciado que deve 

ser recapitulado durante o processo de ensino e de aprendizagem.  

Nessa perspectiva a Matemática é concebida como um corpo de 

conhecimentos produzidos, sequencialmente e cumulativamente. O papel da 

História seria o de subsidiar a busca pela ordem cronológica na qual os tópicos 

matemáticos surgiram, busca essa que deveria ser seguida durante o processo 

pedagógico. Como conseqüência dessa perspectiva, temos uma concepção de 

aprendizagem matemática que enfatiza a recapitulação progressiva e 

cronológica dos tópicos surgidos ao longo da história da humanidade.  

No que diz respeito ao currículo escolar da disciplina de Matemática, os 

autores Miguel e Miorim (2004) salientam que a perspectiva evolucionista linear 

influenciou tanto o Brasil, quanto outros países na elaboração dos programas 

de ensino, a partir do final do século XIX. Assim, a sequência de tópicos de 

Matemática apresentados nos currículos, deveria estar em consonância com a 

sequência cronológica em que esses tópicos aparecem na história. 

A Perspectiva Estrutural-Construtuvista Operatória se fundamenta nos 

estudos de Jean Piaget e Rolando García, principalmente na obra Psicogênese 

e História da Ciência, de 1987. Nesse enfoque, a aprendizagem Matemática é 

concebida como uma reconstrução pessoal (psicogênese) do conhecimento 

construído historicamente (filogênese). Dessa maneira, na aprendizagem de 

um determinado tópico matemático, a psicogênese deveria recapitular a 

filogênese. Sob essa ótica, os objetos matemáticos são “complexos estruturais 

operatórios [...] subjacentes a maneiras regulamentadas de se lidar com 
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diferentes tipos de objetos e/ou situações concretas e que, uma vez abstraídos 

de tais situações, passam a atuar sobre objetos exclusivamente formais” 

(MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 90). Por conseguinte, a aprendizagem matemática 

ocorre pela reconstrução pessoal das operações cognitivas, o qual teria 

passado um objeto matemático em seu desenvolvimento histórico. A História 

da Matemática, nesse caso, atuaria como um campo de exploração de conflitos 

cognitivos que seriam responsáveis pela promover a passagem relativa às 

etapas de construção dos objetos matemáticos.  

Miguel e Miorim advertem que, embora não apresente explicitamente 

argumentos que associem essa perspectiva ao recapitulacionismo, uma análise 

mais aprofundada leva os autores a acreditarem que Piaget e Garcia o 

defendem, implicitamente. 

A Perspectiva Evolutiva Descontínua, impulsionada pela obra A 

formação do espírito científico (BACHELARD, 1996), tem exercido influência 

desde a década de 1970, do século passado, tendo como principais expoentes 

investigadores vinculados à escola francesa de Didática da Matemática, a 

exemplo de Brousseau, Artigue, Sierspinska, dentre outros.  

Nessa perspectiva, os obstáculos epistemológicos de origem 

epistemológica podem se identificar com os obstáculos históricos na 

construção de um dado conhecimento. Assim, “a História da Matemática 

aparece como um campo de possibilidade de busca de obstáculos 

epistemológicos” que ocorreram no percurso histórico da evolução do 

conhecimento matemático (MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 104).  

A identificação dos obstáculos que se manifestam na filogênese e na 

psicogênese de um determinado objeto matemático possibilitariam, nessa 

perspectiva, um melhor entendimento do processo de construção do 

conhecimento matemático, considerando, nesse caso, que as propriedades dos 

objetos matemáticos, entendidos como construtos cognitivos-conceituais, são 

resultantes dos métodos utilizados na resolução de problemas. A 

aprendizagem matemática, nesse caso, é um processo de superação de 

obstáculos epistemológicos.  
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Miguel e Miorim (2004) advertem que existem indícios que essa 

perspectiva também se associe ao recapitulacionismo, tendo em vista que a 

essência dos obstáculos epistemológicos relacionados à história de algum 

conceito matemático seria a mesma daqueles encontrados na prática 

educacional,  embora seus expoentes não o defendam explicitamente. 

 

  

3.2 Perspectivas teóricas que integram aprendizagem matemática e 

pesquisa 

 

Libâneo (2003, 2011) nos chama a atenção para dois pontos 

importantes acerca da aprendizagem: (1) aprendizagem e pesquisa estão 

relacionadas, tanto nas atividades dos alunos, quanto do professor; (2) a 

aprendizagem precisa ser significativa.  

Com relação ao primeiro ponto, o autor defende a promoção de 

situações que oportunizem aos discentes aprender a buscar informações, 

analisar essas informações, relacioná-las com os conhecimentos prévios, dar 

significado a essas informações e solucionar problemas. No segundo ponto, 

intrinsecamente ligado ao primeiro, a aprendizagem se tornaria significativa 

quando o conhecimento se transforma em um instrumento cognitivo para o 

aluno, de forma que ocorra uma ampliação desse conhecimento, no que diz 

respeito ao seu conteúdo e à forma de pensamento inerente a esse conteúdo.  

No que diz respeito ao ensino de matemática, as ideias supra referidas 

associam-se a um ensino centrado no aluno, que possibilite o desenvolvimento 

da autonomia e das habilidades relacionadas à tomada de decisões e à 

resolução de problemas, a partir da apropriação dos conceitos atinentes à 

matemática.  

Nesse sentido, é precípuo que os estudantes estejam inseridos em um 

ambiente que os possibilitem o aprendizado de estratégias de resolução de 

problemas que enfatizem o levantamento de questões, o planejamento e a 
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proposição de formas de resolução e a argumentação e comunicação de suas 

ideias. 

As ideias defendidas por Mendes (2013) vão ao encontro da 

aprendizagem matemática pela via da pesquisa. Esse pesquisador argumenta 

que o conhecimento difundido no âmbito da escola é resultado da busca de 

soluções para as situações problematizadoras que surgem no contexto da 

sociedade. Essas soluções podem apresentar-se como questões resolvidas e 

questões em aberto. Interessa-nos particularmente discutir o processo de 

encadeamento das questões em aberto que, segundo Mendes (2013) são 

fontes reptadoras de novos estudos e tem um papel importante na produção de 

novos conhecimentos e consequentemente na atividade de pesquisa no âmbito 

da escola.No contexto do ensino de Matemática, a apresentação de questões 

em aberto, na perspectiva de um processo didático baseado na investigação, 

pode contribuir para a produção do conhecimento matemático e, 

consequentemente para a ampliação da aprendizagem dos alunos, na medida 

em que possibilita ao aluno a busca pelo conhecimento por meio da pesquisa. 

Mendes (2013) defende que o trabalho do professor deva assemelhar-

se ao trabalho do pesquisador (investigador), haja vista que é tarefa do 

professor produzir uma recontextualização do conhecimento, com o objetivo de 

que esse conhecimento seja apreendido pelo aluno.    

A perspectiva teórica da investigação histórica no ensino de 

Matemática está baseada nos estudos de Mendes (2006, 2009, 2009a, 2009b, 

2013). Nessa perspectiva, a “matemática é um saber gerado pela sociedade 

humana e por conseqüência tem uma história. [...] esse conhecimento, 

certamente, amplia-se em conteúdo, escrita e simbologia ao longo do tempo, 

de forma não linear [...]” (MENDES, 2009, p. 46). A aprendizagem, por sua vez, 

tem sua base nos princípios construtivistas admitindo que o sujeito 

cognoscente constrói os objetos de conhecimento, por meio de uma 

ressignificação desses objetos. O conhecimento é gerado a partir da interação 

entre o aluno, o professor e o conhecimento, possibilitando o estabelecimento 

processual da reorganização cognitiva, a partir de um processo interativo do 
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conhecimento (MENDES, 2009). Nessa perspectiva teórica, a história da 

matemática aliada à investigação seria uma fonte de geração do conhecimento 

matemático, no âmbito educacional, pois tem como objetivos despertar a 

curiosidade do aluno, proporcionando uma reconstrução da Matemática 

elaborada em contextos e épocas diversas.  

De maneira análoga, Miguel e Miorim (2004) entendem que a história 

pode se constituir em um elemento de problematização da educação 

matemática escolar, desde que seja devidamente constituída para os fins 

pedagógicos e organicamente articulada com as demais variáveis inerentes ao 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Nesse sentido, os autores defendem que essa história deva ser 

reescrita sob a ótica do educador matemático, constituindo, dessa forma, o que 

vem a ser chamado de história pedagogicamente vetorizada. Essa forma de 

compreensão da história, na visão de Miguel e Miorim (2004), poderia trazer 

contribuições significativas aos professores de matemática de modo que a 

história possa de fato participar de suas aulas de forma orgânica e efetiva. A 

proposta de Miguel e Miorim seria uma tentativa de romper com uma tradição 

curricular disciplinar e compartimentada, que ignora parte da cultura científica e 

matemática e não estabelece diálogo entre as culturas matemática, pedagógica 

e histórica.  

Vale salientar que, segundo Miguel e Miorim (2004), a história 

pedagogicamente vetorizada não consiste em uma transposição didática da 

história da matemática para o contexto da aula de matemática. Ela pretende 

constituir-se em uma história institucional13 da cultura matemática, que emerge 

dos problemas e questões as quais a cultura matemática está envolvida, não 

se restringindo somente aos aspectos lógico-axiomáticos da matemática, mas 

expandindo-se e abordando outras dimensões inerentes à Matemática, tais 

como social, política, epistemológica, dentre outras. Além disso, a história 

                                                           
13 Miguel e Miorim quando utilizam o termo história institucional da cultura matemática, referem-se à 
instituição social no sentido próximo à acepção dada por Thompson (1995) a esse termo que, no caso, é 
entendido “como uma estrutura [...] definida, específica e relativamente estável de relações sociais 
estabelecidas e organizadas por regras e recursos financeiros, e socialmente constituída com a 
finalidade de realizar ações de interesse social ou coletivo (MIGUEL; MIORIM, p. 157-158, 2004). 
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pedagogicamente vetorizada tem característica de história-problema que busca 

questionar, partindo de problemas que emergem das práticas do presente e 

que fazem parte do presente do educador matemático.  

Nesse contexto também é válido mencionar que Miguel e Miorim 

(2004), entendem a historiografia como uma possibilidade de diálogo entre 

passado e presente e não como uma forma de buscar respostas ou fórmulas 

para serem repetidas no presente. Nesse sentido, os autores são claros 

quando se manifestam contrariamente ao princípio recapitulacionista, pois não 

concebem a história como uma fonte de problemas análogos aos quais os 

estudantes passariam para construir o conhecimento matemático.  

No âmbito da formação de professores, a história se constitui 

vetorizada porque segue uma direção e um sentido dados pelas questões 

norteadoras de uma proposta de investigação orientada pelos formadores de 

professores, tendo como base os interesses, expectativas e problemas 

subjacentes ao grupo de futuros professores. Entendendo a história como um 

campo de diálogo, os autores são categóricos ao afirmarem que a história não 

é um objeto e, nesse sentido, não é passível de ser usada.  

 

 

3.3 Perspectiva sociocultural 

 

A Perspectiva Sociocultural relaciona-se com estudos inerentes à 

etnomatemática e as conexões entre a história e os processos e elementos 

envolvidos na construção da Matemática. Concebe o conhecimento 

matemático como resultante de um processo de negociação social de 

significados, dentro de um contexto cultural.  

Nessa perspectiva o saber é gerado pelos indivíduos durante as 

práticas sociais constituídas social e culturalmente, ou seja, o conhecimento é 

produzido por sujeitos concretos submergidos em tradições históricas do 

pensamento. Além disso, a produção de conhecimento não corresponde às 
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necessidades de adaptação, mas é emoldurada por formas culturais de 

pensamento imbricadas em uma realidade material e simbólica, na qual 

provém as bases para a  interpretação e a transformação dos conceitos que as 

pessoas formam acerca da realidade em que vivem (RADFORD, 2011a). 

Nesse contexto, o papel desempenhado pelas análises históricas no 

âmbito da Educação Matemática é “o de constituir os antigos significados ou 

campos semânticos de teorias, conceitos e procedimento matemáticos” que 

podem ser aproveitados, após as devidas adequações didáticas, nos currículos 

e estruturação de sequências didáticas (MIGUEL; MIORIM, 2004, p. 127).  

Essa perspectiva está associada aos trabalhos de Radford que 

defende o uso educacional da História da Matemática como um laboratório 

epistemológico no qual permite a exploração do desenvolvimento do 

conhecimento matemático. Nesse enfoque, a História da Matemática serve 

como elemento de introdução de conteúdos ou como complemento de 

informações dadas pelo professor e a aprendizagem é a capacidade pessoal 

de internalização das significações sócio-históricas inerentes aos objetos 

matemáticos, mediadas por atividades baseadas nas análises epistemológicas 

da história. 

A Matemática seria então uma manifestação semiótica da cultura a 

qual ela é praticada (RADFORD, 2011). Seguindo essa linha de pensamento e 

focando em uma construção histórica do conhecimento matemático, a partir de 

uma vertente epistemológica, Radford (2011) afirma que a abordagem da 

investigação epistemológica-histórica nos ajuda na compreensão das 

dificuldades cognitivas apresentadas pelos alunos, auxiliando na interpretação 

dos possíveis erros conceituais que por ventura possam surgir ao longo do 

processo de aprendizagem. Desse modo, a perspectiva supracitada pode ser 

bastante importante na resolução de problemas conceituais que a disciplina de 

Matemática enfrentou historicamente, evitando a repetição de erros do passado 

e possibilitando, por meio da análise da origem de determinados conceitos, 

observar como os mesmos trilharam determinados caminhos.  



59 
 

Para Radford (2011) a abordagem da investigação epistemológica-

histórica pode propiciar novos modos de organização do conhecimento 

matemático trabalhado em sala de aula. Isso ocorre na medida em que essa 

abordagem leva em consideração as diversas influências sociais, políticas, 

econômicas que determinados grupos sofreram em seus modos de vida. Como 

o próprio Radford (2011) denomina esse seria um uso “não-ingênuo” da 

História da Matemática.  

Nessa direção, percebemos que, além do conhecimento da disciplina, 

o professor deve compreender como se constitui/construiu ou foi produzido o 

conhecimento matemático, como foi desenvolvido e por quais motivos está 

inserido no currículo escolar. Radford (2011) defende que a abordagem da 

investigação epistemológica-histórica pode nos proporcionar uma maior 

compreensão acerca dos conceitos matemáticos apresentados nos currículos 

da atualidade. 

A referida perspectiva teórica pode ser utilizada para desencadear no 

campo da escola um processo de compreensão e até mesmo de reformulação 

dos currículos escolares de Matemática. Além disso, o resgate histórico de um 

conceito matemático pode ser o propulsor de debates e argumentações, dando 

oportunidade ao aluno de estabelecer relações e dar significado a sua 

aprendizagem. A análise de problemas e situações ocorridas no passado, a 

partir de uma ótica que leva em consideração o contexto sociocultural em que 

ocorreram pode contribuir para novas elaborações Matemáticas, sendo um 

instrumento bastante importante para o processo de aprendizagem dos 

conceitos inerentes a essa disciplina. 

 

 

3.4 Perspectiva dos Jogos de Vozes e Ecos 
 

A Perspectiva dos Jogos de Vozes e Ecos tem como base as 

contribuições teóricas de Bakhtin, de Wittgenstein e de Vigotsky. Os objetos 

matemáticos, nessa perspectiva, são também considerados objetos 
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lingüísticos, de natureza discursiva e dialógica. Assim, “a problemática de 

transmissão de conhecimento matemático na escola giraria [...] no 

estabelecimento e desenvolvimento de condições que propiciem a apropriação 

[...] das características do conhecimento matemático teórico [..] todas elas de 

de natureza lingüística e, particularmente, discursiva e dialógica” (MIGUEL; 

MIORIM, 2004, p. 139).  

Nessa perspectiva, os objetos matemáticos são construtos 

multilinguísticos que participam de um discurso sistemático, especializado e 

internamente coerente, cujas raízes e legitimidade têm raízes na tradição 

cultural e a aprendizagem consiste na capacidade individual de internalização 

as significações e as características do conhecimento matemático herdado pela 

tradição cultural.  A história seria utilizada no intuito de detectar contradições 

entre as vozes históricas e as dos estudantes e, nessa direção, ampliar o 

horizonte cultural dos discentes, sendo a história, nessa perspectiva um 

instrumento para acessar as características do conhecimento científico, não 

manifestadas fora do ambiente escolar. 

 

3.5 Matriz de análise ontológica 

 

As análises empreendidas na leitura e reflexão dos pressupostos 

teóricos subjacentes às posições epistemológicas assumidas pelos 

pesquisadores supra referidos, culminaram na elaboração de uma matriz de 

análise ontológica, que foi tomada como instrumento de análise das teses e 

dissertações que compuseram nosso corpus de pesquisa, conforme podemos 

observar no quadro a seguir.  
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Quadro sinóptico das perspectivas ontológicas – Matriz referencial de análise reflexiva 
 

 
Perspectiva 

 
Concepção de Matemática Concepção de História da 

Matemática no ensino 
Concepção aprendizagem Matemática 

Evolucionista Linear 
Corpo de conhecimentos 
produzidos, sequencialmente 
e cumulativamente 

Subsidiar a busca pela ordem 
cronológica na qual os tópicos 
matemáticos surgiram. 

Recapitulação progressiva e cronológica 
dos tópicos surgidos ao longo da história 
da humanidade 

Estrutural-Construtivista 
Operatória 

Complexos estruturais 
operatórios  

Campo de exploração de 
conflitos cognitivos  

Reconstrução pessoal (psicogênese) do 
conhecimento construído historicamente 
(filogênese). 

Evolutiva Descontínua 
Construtos cognitivos-
conceituais 

Campo de possibilidade de 
busca de obstáculos 
epistemológicos 

Processo de superação de obstáculos 
epistemológicos 

Investigação histórica 

Saber gerado pela sociedade 
humana e por conseqüência 
tem uma história. Amplia-se 
de forma não linear 

Fonte de geração do 
conhecimento matemático que 
possibilita a investigação em 
sala de aula 

Princípios construtivistas: o 
conhecimento é gerado a partir da 
interação entre o aluno, o professor e o 
conhecimento 

História 
pedagogicamente 

vetorizada 

Corpo de conhecimentos 
oriundo de práticas sociais 

Elemento de problematização da 
educação matemática escolar 

Processo de desestabilização e 
conseqüente modificação das 
representações dos objetos matemáticos 

Sociocultural 

Resultante de um processo 
de negociação social de 
significados, dentro de um 
contexto cultural 

Laboratório epistemológico que 
permite a exploração do 
conhecimento matemático 

Capacidade pessoal de internalização 
das significações sócio-históricas 
inerentes aos objetos matemáticos, 
mediadas por atividades baseadas nas 
análises epistemológicas da história. 

Jogos de Vozes e Ecos 

Construtos multilinguísticos 
que participam de um 
discurso sistemático, 
especializado e internamente 
coerente, cujas raízes e 
legitimidade têm raízes na 
tradição cultural 

Instrumento para acessar as 
características do conhecimento 
científico não manifestadas no 
conhecimento construído 
espontaneamente fora do 
ambiente escolar. 

Capacidade individual de internalização 
de significações e características do 
conhecimento matemático herdado pela 
tradição cultural 

Fonte: elaboração própria 
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A existência de várias perspectivas teóricas no campo da História da 

Matemática no ensino de Matemática permite-nos inferir que não existe uma 

única forma de vivenciar a História da Matemática em sala de aula. Isso 

significa que a história pode ser reescrita pedagogicamente de variadas 

formas, em consonância com as concepções de Matemática, História da 

Matemática e aprendizagem Matemática do educador matemático que se 

propõe a reescrevê-la.  

Não é nosso propósito neste trabalho estabelecer nenhum tipo de 

comparação entre as perspectivas teóricas apresentadas anteriormente, mas 

tão somente mostrar como emergem nessas perspectivas os princípios 

ontológicos relacionados à matemática, à história e à aprendizagem. Além 

disso, nossa intenção não é a de “enquadrar” as pesquisas em determinadas 

perspectivas teóricas, até porque entendemos que essa categorização não é 

estanque e uma ou mais perspectivas podem coexistir simultaneamente.  

Nesse sentido, em nossa análise procuramos sinalizar as perspectivas  

teóricas que mais se aproximaram das argumentações teóricas e das 

propostas didáticas elencadas nas pesquisas que analisamos. 

Concordamos com Valdés (2006) quando afirma que as diversas 

interpretações relativas ao status científico da matemática exercem influência 

significativa na história e no ensino da matemática. Esse autor exemplifica a 

consideração anteriormente exposta, com o caso da concepção Boubarkista da 

Matemática, que deu origem ao movimento da “Matemática Moderna”  e 

configurou a concepção de Matemática, de como ensiná-la, bem como 

determinou a visão acerca da História da Matemática.   

Diante do exposto, consideramos que a forma como o 

professor/pesquisador entende o que é a matemática, as visões  que esse 

profissional tem sobre como o conhecimento matemático foi produzido e o 

entendimento de como ocorre o processo de aprendizagem da matemática, 

expressam um conjunto de valores que vão afetar os processos de ensino e 

aprendizagem dessa disciplina.  
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Nesse caso, se queremos saber como a história da matemática está 

sendo reescrita para fins pedagógicos, é necessário buscar nas pesquisas que 

apresentam propostas didáticas com essa finalidade, as concepções 

emergentes dessas pesquisas.   

Consideramos que as propostas didáticas apresentadas nas 

pesquisas, podem revelar as concepções sobre a natureza do conhecimento 

matemático, sobre a história da matemática e sobre a aprendizagem 

matemática. Esses três elementos são intrínsecos às propostas didáticas, já 

que as mesmas propõem, por meio de atividades, situações que visem à 

aprendizagem da matemática, por meio da história da matemática. Essas 

concepções apresentadas implicitamente nas propostas didáticas nem sempre 

estabelecem conexões com as argumentações explícitas apresentadas pelos 

autores das pesquisas.  

É nessa direção que o próximo capítulo se delineia. Pretendemos 

apresentar a análise reflexiva realizada nas teses e dissertações que 

compuseram o corpus de nossa investigação, apontando os pressupostos 

teóricos e ontológicos oriundos das pesquisas, utilizando como instrumentos 

para tal a matriz teórica e a matriz de análise ontológica.  

Após esses apontamentos apresentaremos as conexões estabelecidas 

entre os pressupostos teóricos e ontológicos e a proposta didática, a fim de que 

possamos responder as questões de nossa pesquisa e ratificar a nossa tese de 

que pesquisas em Educação Matemática com objetivos voltados ao uso de 

propostas didáticas relacionadas à História da Matemática que levem em 

consideração a coerência entre aspectos epistemológicos inerentes à História 

da Matemática e elementos ontológicos materializados nas concepções de 

Matemática, História da Matemática e aprendizagem (implícita ou 

explicitamente expostos) podem originar significativa contribuição para o 

campo da História da Matemática no ensino. 
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4. O CENÁRIO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA EM HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA A LUZ DA ANÁLISE 

REFLEXIVA 

 

Nesse capítulo iremos apresentar a análise reflexiva do corpus da 

pesquisa, composto por nove dissertações de Mestrado, cinco dessas 

pertencentes a mestrados profissionais e quatro pertencentes a mestrados 

acadêmicos, bem como cinco teses de doutorado.  

A análise reflexiva de cada trabalho foi realizada obedecendo a 

seguinte ordem:  

a. Descrição da proposta, em que são apresentados os principais 

elementos do estudo, enfatizando os aspectos que dizem respeito 

à proposta didática elaborada para a utilização em sala de aula. 

b. A matriz teórica, em que são apresentadas as categorias 

relacionadas ao referencial teórico, às críticas desenvolvidas e aos 

problemas educacionais apontados. 

c. A matriz de análise ontológica, onde apresentamos as concepções 

de matemática, história da matemática e aprendizagem 

matemática, bem como anunciamos as perspectivas teóricas que 

se relacionam com os pressupostos ontológicos. 

d. As conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta 

apresentada, em que apresentamos uma análise reflexiva desses 

pressupostos, a luz da proposta didática e expressamos como 

esses pressupostos se materializam (ou não) nas propostas 

apresentadas. 

e. As conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta 

apresentada, destacando, a partir da análise reflexiva desses 

pressupostos, as perspectivas teóricas manifestadas nas  

concepções de Matemática, História da Matemática e 
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aprendizagem e como essas concepções se materializam (ou não) 

nas propostas apresentadas. 

Primeiramente, iremos expor a análise reflexiva das dissertações 

seguida de uma síntese das principais tendências apresentadas nesses 

trabalhos. Em seguida, apresentaremos a análise reflexiva das teses, para, no 

seguimento, também expormos uma síntese.  

 

4.1 Análise reflexiva das dissertações 

  

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 1 

 

a) Descrição da proposta didática 

 

A proposta apresentada consistiu em duas atividades: a primeira 

abordou o conhecimento matemático babilônico relativo à proporcionalidade e 

a segunda o conhecimento matemático egípcio acerca desse conteúdo 

matemático. Todas as atividades foram realizadas por meio de apresentação 

dialogada, utilizando-se slides elaborados no aplicativo Powerpoint14. 

Tratou- se de um estudo de caso realizado em três etapas: 1ª) coleta 

sistemática de dados, com o objetivo de caracterizar os sujeitos do estudo e 

diagnosticar o significado que eles atribuíam ao conceito de proporcionalidade; 

2ª) aplicação de atividades, a fim de perceber em que medida a exploração do 

conceito de proporcionalidade, via História da Matemática, poderia interferir na 

compreensão dos professores acerca desse conceito; 3ª) entrevista realizada 

com os sujeitos da pesquisa, com o intuito de confrontar os dados obtidos na 

primeira etapa da pesquisa e verificar se houve mudança no significado 

atribuído ao conceito de proporcionalidade, após o desenvolvimento da 

segunda etapa. Os sujeitos da pesquisa foram nove professores que 

                                                           
14Microsoft Powerpoint é um programa utilizado para a criação, edição e exibição de apresentações 
gráficas.  
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lecionavam no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), em uma escola municipal, 

localizada no estado da Paraíba. 

Na primeira atividade foi apresentado em slide um breve texto histórico 

de caráter informativo sobre a civilização babilônica, bem como o mapa que 

localizava a região onde se desenvolveu essa civilização. Após, foram 

lançadas as seguintes questões aos professores: O sistema de numeração 

utilizado por estes povos é considerado bastante avançado já que se refere a 

2000 a. C. Você conhece tal sistema? Ainda em relação ao sistema de 

numeração por eles utilizado você sabe informar qual era a base utilizada? 

Esse sistema de numeração era posicional? Como já falamos anteriormente, 

os babilônios utilizavam símbolos para representar números. Qual era a 

quantidade de símbolos por eles utilizadas? Como representavam os números 

8, 14, 39, 72?  

Em seguida, foi apresentado aos professores um slide contendo a 

representação da numeração babilônica de 1 a 59, seguido de um slide 

contendo esclarecimentos acerca desse sistema de numeração (o tipo de base, 

a característica posicional e os símbolos utilizados). Na sequência, foi 

apresentado um slide contendo uma tableta de multiplicação utilizada pelos 

babilônios, seguido de um slide contendo questões referentes às regularidades 

que aparecem nas colunas da tableta: O que se observa nessas colunas? Em 

relação á coluna 1, o que se pode observar? Há alguma regularidade? Quanto 

à coluna 2, o que se pode observar? Há uma regularidade nela? Há alguma 

relação entre os símbolos registrados nas colunas 1 e 2? 

A segunda atividade segue a mesma linha da primeira e apresenta 

algumas questões acerca do sistema de numeração egípcio. Após as questões 

é apresentado um breve texto histórico acerca do Papiro de Rhind, contendo 

um comentário sobre o método da falsa posição. Em seguida, apresentou-se 

um problema e sua resolução pelo método da falsa posição utilizado pelos 

egípcios.  

No desenvolvimento das duas atividades supracitadas não houve 

utilização de material concreto ou de atividades de cunho prático. As atividades 
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foram desenvolvidas por meio de uma exposição oral e dialogada entre 

pesquisador e sujeitos.  

 

b) Matriz teórica  
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Spinillo (1997) no que diz respeito ao pensamento 
proporcional. 

· Mendes (2006) acerca da investigação da construção do 
conhecimento matemático. 

· Radford (2009) a respeito do estudo da História da 
Matemática, no âmbito da formação de professores. 

· Fauvel e Maanen (2000) e Miguel (1993) sobre as funções 
básicas da História da Matemática. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não evidenciamos nenhuma crítica no que diz respeito ás 
limitações da História da Matemática no ensino de 
Matemática. 

Problemas 
educacionais 

· Dificuldade apresentada pelos professores de inserir a 
História da Matemática em suas aulas, em função de duas 
situações distintas: uma formação inicial deficiente, no que 
diz respeito à História da Matemática e uma abordagem 
inadequada da História da Matemática por parte dos livros 
didáticos.  

· Dificuldade que os alunos possuem na percepção do 
conceito de proporcionalidade em outros conteúdos 
matemáticos e a dificuldade de resolução de problemas que 
envolvam a proporcionalidade. 

· Redução dada ao estudo da proporcionalidade no contexto 
de sala de aula, que se apresenta restrita ao emprego da 
regra de três, não sendo esse conceito explorado de maneira 
compreensível e por meio de uma abordagem histórica. 
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c) Matriz de análise ontológica 

 

Categorias 

 

Referencial de 
análise 

Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Perspectiva 
Evolucionista 

Linear 

· Considerada como uma obra humana, 
historicamente datada e inacabada.  

Concepção de 
História da 
Matemática 

Perspectiva 
Evolucionista 

Linear 

· Compreendida como recurso pedagógico 
ou suporte pedagógico.  

· Tem o papel de desmistificar a 
Matemática como uma disciplina que 
nasceu pronta e foi desenvolvida e 
utilizada por um grupo restrito de pessoas.  

· No âmbito da formação de professores, 
auxiliará o futuro profissional a ter uma 
visão mais otimista da Matemática, pois 
perceberá as dificuldades encontradas 
pelas antigas civilizações na solução de 
problemas matemáticos e na formulação 
de estratégias para resolver esses 
problemas. 

Concepção de 
aprendizagem 

matemática 

Perspectiva 
Evolucionista 

Linear 

· Compreendida como um processo de 
mudança de significados mobilizados por 
conhecimentos prévios.  

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 

 

Observamos que existem distanciamentos entre os pressupostos 

teóricos apresentados na pesquisa e a proposta efetivada. São apresentadas 

algumas funções que justificariam o uso da História da Matemática, mas não 

são estabelecidas quais dessas funções estariam sendo empregadas na 

proposta.  
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Em relação ao uso da História da Matemática como possibilidade de 

investigação, observamos também não há uma conexão com a proposta 

efetivada, já que essa proposta restringiu-se a explanação oral de aspectos 

históricos relacionados ao conceito de proporcionalidade, contando somente 

uma atividade prática que consistiu na resolução de um problema pelo método 

da falsa-posição, desenvolvido pelos egípcios, o que descaracteriza as 

atividades de investigação.  

O fato de não haver menções as possíveis limitações que a história da 

Matemática poderia ter, enquanto proposta metodológica nos leva a considerar 

que essa pesquisa apresenta uma visão ingênua da História da Matemática. 

Os problemas educacionais apontados  que dizem respeito às 

dificuldades apresentadas pelos professores de inserir a História da 

Matemática em suas aulas e que, segundo o autor da pesquisa, estariam 

relacionadas a uma formação inicial deficiente e uma abordagem inadequada 

da História da Matemática por parte dos livros didáticos se distanciam da 

proposta apresentada, pois são problemas que extrapolam os aspectos micro-

sociais inerentes à sala de aula.  

A dificuldade que os alunos possuem de resolução de problemas que 

envolvam a proporcionalidade e da aquisição do conceito de proporcionalidade, 

embora se insiram no âmbito da sala de aula e possam ser minimizadas por 

meio de uma proposta didática, não estão substancialmente contempladas na 

proposta desenvolvida na pesquisa. Essa observação é feita tendo em vista 

que detectamos que a proposta didática supra referida limitou-se a explanação 

oral de aspectos históricos relacionados à proporcionalidade, não explorando a 

resolução de problemas como forma de minimizar as lacunas detectadas. 

 

e) Conexões  entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 

Na análise reflexiva que realizamos nesta dissertação percebemos 

indícios da perspectiva evolucionista linear na concepção de Matemática 

apresentada no texto.  



70 
 

Observamos que tanto a concepção de aprendizagem matemática, 

quanto àquelas relacionadas à História da Matemática e a Matemática 

propriamente dita, apresentam características vinculadas à perspectiva 

evolucionista linear, pois evidenciam uma preocupação em realizar inicialmente 

a recapitulação de tópicos ligados ao conceito de proporcionalidade advindo de 

civilizações da Antiguidade.  

O autor irá justificar o uso da História da Matemática como forma de 

atribuir significados ao conceito de proporcionalidade, de acordo com o exposto 

a seguir. 

 

[...] essa concepção de proporcionalidade como algo simples, 
nos remete a estudar os aspectos históricos que estão 
relacionados à matemática dos povos da Antiguidade, a 
exemplo dos egípcios, babilônios, gregos, dentre outros. 
(COSTA JÚNIOR, 2010, p. 39) 

 

Além disso, o autor expõe uma crítica à visão equivocada da 

Matemática e, em seguida, justifica o uso da história da Matemática para 

desmistificar essa visão, conforme podemos observar no fragmento a seguir. 

 

Um dos maiores problemas que o Ensino de Matemática vem 
apresentando ao longo dos últimos anos parece estar 
relacionado ao fato de que a maioria das pessoas, inclusive 
muitos professores de Matemática, apresentam a concepção 
de uma Matemática perfeita, pronta e acabada, sem levar em 
conta fatores históricos envolvidos no desenvolvimento desta 
[...]. A História da Matemática pode contribuir para amenizar 
esse equívoco a partir do momento que proporciona ao 
professor o conhecimento de uma Matemática que evoluiu ao 
longo do tempo.  (COSTA JÚNIOR, 2010, p. 101). 

 

Embora o objetivo do autor tenha sido  apresentar uma proposta que 

priorizasse as origens do conceito de proporcionalidade, em antigas 

civilizações, para fins de desmistificação da visão de uma Matemática estática, 

bem como para a mobilização dos significados atribuídos ao conceito de 

proporcionalidade, percebemos que essa proposta não atinge a amplitude do 

objetivo proposto e, consequentemente, distancia-se dos pressupostos 

ontológicos apresentados na pesquisa. Baseamo-nos nossa afirmação ao fato 
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de que na proposta didática somente houve a explanação oral, por parte do 

professor, de aspectos históricos relacionados à proporcionalidade. Dessa 

forma, consideramos que dificilmente haverá a mobilização de significados 

relacionados aos conceitos de proporcionalidade, já que, para isso, é preciso 

que haja uma maior interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 2 

 

a) Descrição da proposta 
 

A proposta apresentada consistiu em um módulo de ensino, com o 

objetivo de abordar os Ternos Pitagóricos, sob o enfoque histórico.  O percurso 

metodológico foi composto por três momentos: a aplicação de um questionário 

de diagnóstico, a aplicação didática do módulo de ensino e a aplicação da 

avaliação escrita.  

Tratou-se de um estudo teórico e experimental. O estudo teórico 

configurou-se na análise documental da obra Recherche méthodique et 

propriétés dês triangles rectangles em nombres entiers, de Eugene Bahier 

(1916). O estudo experimental consistiu na elaboração e aplicação de um 

módulo de ensino que explorou o conteúdo de Ternos Pitagóricos, sob um 

enfoque histórico. Os sujeitos da pesquisa foram vinte e nove alunos do Curso 

de Licenciatura em Matemática e um aluno do Curso de Bacharelado em 

Matemática, da UFRN. O módulo de ensino foi desenvolvido ao longo de sete 

encontros, perfazendo um total de 14 horas-aula. 

No início do módulo de ensino os alunos foram levados a refletir sobre 

questões relacionadas ao ensino de Matemática, às expectativas relacionadas 

à futura prática docente, aos possíveis problemas que o futuro professor 

poderia enfrentar em sua atividade docente, ao uso da História da Matemática 

como recurso pedagógico e às concepções prévias acerca do conteúdo 

propriamente dito (ternos pitagóricos). 
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O único roteiro de atividades apresentado na pesquisa diz respeito às 

atividades desenvolvidas no quinto encontro do módulo de ensino. O tema 

desse encontro foi “Pesquisa metódica dos triângulos primitivos por meio da 

relação fundamental”. As atividades partem do enunciando de três casos 

particulares da relação fundamental dos triângulos retângulos de números 

inteiros para, após, sugerir a construção da tábua de valores das medidas dos 

ternos pitagóricos. A construção dessa tábua tem como base os estudos de 

Bahier, Recherce méthodique et proprétés dês triangles rectangles em 

nombres entiers, que foi objeto de análise em um dos capítulos da dissertação. 

 

b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fossa (1998, 2001), que destaca o papel do professor 
como organizador de atividades estruturadas e como 
responsável pelo desenvolvimento de processos 
metacognitivos nos alunos. Esse autor ainda defende o 
uso manipulativo da História da Matemática, que consiste 
em apresentar a Matemática por meio de atividades 
estruturadas, utilizando material manipulativo.  

· Skemp (1980) no que diz respeito aos níveis de 
compreensão instrumental e relacional.  

· Mendes (2006) no que diz respeito ao caráter 
investigatório da história no ensino da Matemática, bem 
como à utilização de textos históricos.  

Críticas 
desenvolvidas 

· História da Matemática vista somente como elemento 
motivador.  

Problemas 
educacionais 

· Dificuldade que os alunos apresentam na resolução de 
problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. 

· Abordagens apresentadas nos livros didáticos acerca do 
Teorema de Pitágoras que não apresentam nenhum 
significado histórico. 
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c) Matriz de análise ontológica  

 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Ciência viva, dinâmica e inacabada, 
construída pelos homens, ao longo dos 
tempos, conforme as necessidades 
sociais, políticas e culturais. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Recurso pedagógico. 
· A História da Matemática é fonte de 

atividades matemáticas em que os 
conceitos e elementos históricos sejam 
elementos integrados.  

Concepção de 
aprendizagem 

Investigação 
histórica 

· Princípios construtivistas, em que o sujeito 
é construtor ativo de seu conhecimento e 
a autonomia é um elemento de crucial 
importância no ambiente da sala de aula.  

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
A proposta apresentada apresenta conexões com o referencial teórico. 

Esse fato é evidenciado na análise das atividades propostas que priorizaram a 

investigação por parte dos alunos.  

O texto histórico, no caso a obra de Bahier, foi utilizada pela 

pesquisadora para elaborar algumas das atividades desenvolvidas no módulo 

de atividades, a exemplo da tábua de ternos pitagóricos.  

Não evidenciamos o uso de material manipulativo, conforme anunciado 

na dissertação, no seguinte fragmento. 

 

no decorrer do módulo priorizamos o uso manipulativo da 
História da Matemática, o que segundo Fossa (2001) se dá 
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através de atividades estruturadas utilizando materiais 
manipulativos” (SILVA, 2009, p. 93)  

 

Pelo acima exposto, concluímos que o referencial teórico de Fossa 

(2001) não foi plenamente materializado na proposta didática. Todavia, há 

evidências de que os princípios construtivistas apresentados no referencial 

teórico foram materializados, pois ao longo das atividades os alunos foram 

incentivados a participarem e refletirem sobre o conteúdo desenvolvido no 

módulo, por meio da discussão entre pares. 

Observamos, no que diz respeito a categoria relacionada às críticas 

desenvolvidas, que houve uma preocupação em sinalizar que a História da 

Matemática pode ser utilizada em sala de aula para além de seu caráter 

motivador,  o que mostra uma visão de História da Matemática não ingênua e 

atrelada aos aspectos epistemológicos do conhecimento matemático. 

Acerca dos problemas apontados na pesquisa, observamos que houve 

a conexão com a proposta apresentada no módulo de atividades. A busca por 

sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de problemas 

envolvendo o Teorema de Pitágoras foi um elemento que emergiu na proposta 

apresentada. A autora utiliza de uma obra original para realizar uma reescrita 

da história da matemática para uso em sala de aula, no intuito de minimizar as 

dificuldades de resolução de problemas que envolvem o teorema de Pitágoras. 

 
 
 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 

As concepções manifestadas na dissertação aproximam-se da 

perspectiva de investigação histórica. Evidenciamos no seguinte fragmento do 

texto a concepção de aprendizagem e de História da Matemática que permeou 

a pesquisa. 

 
Posto que as atividades históricas requerem a participação 
efetiva do aluno na construção do seu conhecimento, 
evidencia-se a perspectiva construtivista de ensino, na qual há 
a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, bem 
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como a promoção da investigação por parte dos mesmos. 
(SILVA, 2009, p. 31)  

 

Evidenciamos que houve a preocupação em estimular a participação 

dos alunos e fazer com que eles pudessem expor as suas conclusões relativas 

às atividades propostas, conforme podemos observar na seguinte citação, que 

se refere ao relato de como foi feita a discussão acerca da tábua de ternos 

pitagóricos construída pelos alunos. 

 

A dinâmica utilizada consistiu em solicitar que as duplas 
escrevessem suas inferências, em seguida comparecessem e 
contestassem com outra dupla as diferentes soluções 
apresentadas [...] . (SILVA, 2009, p. 70)  

 

No fragmento exposto anteriormente, também observamos uma 

relação aos aspectos inerentes à concepção de Matemática defendida na 

pesquisa. Essa concepção vincula à Matemática a uma visão de  ciência viva, 

dinâmica e inacabada. Essa visão pode materializar-se em sala de aula, por 

meio de dinâmicas que confrontem os resultados obtidos pelos alunos, para 

que eles percebam o caráter de ciência dinâmica inerente à Matemática. 

Perante os princípios acima destacados, somos levados a concluir que 

os pressupostos ontológicos apresentados na pesquisa estão em consonância 

com a proposta didática elaborada. 

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 3 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta didática apresentada nessa pesquisa consistiu na 

elaboração de onze atividades baseadas na investigação histórica. A proposta 
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apresentada foi realizada em dois momentos: no primeiro, com alunos 

cursantes da disciplina Fundamentos Epistemológicos da Matemática15 e no 

segundo, com um grupo de quatro alunas que participaram do primeiro 

momento16.  Essas atividades foram elaboradas pelas alunas que participaram 

do segundo momento da intervenção. Após a elaboração, as atividades foram 

testadas em dois momentos distintos, a saber: o primeiro em sala de aula, com 

treze alunos de Estágio Supervisionado, do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UFRN e o segundo com trinta e cinco participantes de um mini-

curso intitulado “Ensino de Matemática a partir de atividades estruturadas”, 

ofertado na XIX Semana de Matemática, do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UFRN.  

A primeira atividade consistiu na identificação de uma equação de 

segundo grau, a partir de uma definição dada a priori. Nessa atividade não 

detectamos nenhum elemento da História da Matemática. As demais atividades 

apresentam em seu início um breve texto histórico, de caráter informativo para 

após, solicitar aos alunos que resolvam questões relacionadas ao conteúdo de 

equações de 2º grau. Os textos informativos enfocam a forma como 

determinados matemáticos de épocas antigas resolviam algumas questões, 

bem como as dificuldades que os matemáticos enfrentavam a sua época. Em 

algumas atividades foi utilizado o recurso da álgebra geométrica, por meio do 

método de completamento de quadrados. No entanto, não foi utilizado nenhum 

recurso concreto ou material manipulativo para tais atividades. 

As atividades contemplaram questões de identificação de equações, 

aplicação de regras, comparações de tipos de resolução de equações, 

resolução de equações utilizando a regra hindu e a fórmula de Bháskara, 

resolução de equações por meio de “dicas” dadas nos comandos das 

atividades e identificação de erros a partir da apresentação de uma equação 

resolvida. 

 

                                                           
15 Ofertada no Curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN. 
16 Os dados referentes à pesquisa foram tomados a partir da segunda experiência. 
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b) Matriz teórica 
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Mendes (2005; 2007) acerca da elaboração e utilização de 
textos da História da Matemática como elemento de 
superação das dificuldades encontradas pelos professores 
em relação aos conteúdos matemáticos. 

· Fossa e Mendes (1998) no que tange a incorporação da 
História da Matemática dentro de uma metodologia de ensino 
centrada em atividades de redescoberta.  

· Ponte, Brocado e Oliveira (2005), quanto ao uso de 
atividades investigativas em sala de aula. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Uso sem consciência de que existem variadas abordagens 
para a História da Matemática. 

Problemas 
educacionais 

· A dificuldade de aprendizagem de alguns conteúdos 
matemáticos pela falta de conexão desses conteúdos 
matemáticos com situações do dia a dia dos alunos. 

· A falta de interesse e motivação por parte dos alunos para o 
estudo da Matemática. 

· A aversão muitas vezes apresentada pelos alunos em 
relação à Matemática. 

· A História da Matemática utilizada em sala de aula como 
parte ilustrativa e não integrada ao conteúdo. 
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c) Matriz de análise ontológica 
 

Categoria 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

- 

· Não há uma afirmação do que realmente 
seja a Matemática, mas sim, do que ela 
não é. A Matemática não é uma área do 
conhecimento pronta, acabada e perfeita. 
Não é uma disciplina do certo ou errado e 
não deve se basear no ensino de 
fórmulas, algoritmos, modelos e artifícios. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Estratégia de ensino.  
· Sua função é motivar com os alunos para 

a aprendizagem matemática e facilitar a 
compreensão dos conteúdos, sendo um 
elemento norteador para a aprendizagem 
da disciplina.  

· A partir da história, o aluno pode perceber 
como o conceito foi introduzido na ciência.  

· Permite ao professor identificar que 
algumas dificuldades que surgem em sala 
de aula já apareceram no passado. 

Concepção de 
aprendizagem 

Investigação 
histórica 

· É vista em estreita relação com a 
metodologia adotada pelo professor, ou 
seja, para que o aluno aprenda é 
necessário que o professor lhe dê as 
condições para que possam compreender 
o significado dos conceitos matemáticos.  

· Para que ocorra a aprendizagem as 
atividades de investigação devem estar 
presentes em todo o processo de ensino e 
aprendizagem da matemática.  
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d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
 
Com relação aos pressupostos teóricos, percebemos que existem 

algumas desconexões entre o referencial teórico e a proposta didática. Os 

textos apresentados nas atividades têm um caráter apenas informativo, 

distanciando-se da proposta de Mendes (2005; 2007) que é assumida no 

referencial teórico da dissertação, acerca da elaboração e utilização de textos 

da História da Matemática como elemento de superação das dificuldades 

encontradas pelos professores em relação aos conteúdos matemáticos. A 

característica de texto informativo pode ser percebida no seguinte fragmento, 

extraído da atividade intitulada “Olhando o Delta”. 

 

Os escribas da Babilônia nunca poderiam imaginar que um dia 
os matemáticos inventariam os números negativos. Eles não 
representavam as equações por letras, mas sabiam que para 
encontrar a resposta de um problema como: Qual é a medida 
do lado de um terreno quadrado de área 50? Bastaria extraia a 
raiz quadrada de 50. Hoje podemos escrever este problema 
como x2 = 50 (BEZERRA, 2008, p. 104).  

 

Observamos também que algumas das atividades apresentadas não 

privilegiam a redescoberta por parte dos alunos, haja vista que contemplam tão 

somente aplicação de regras, comparações, resolução de equações por meio 

de “dicas”, dentre outros. Nesse caso, também há um distanciamento do 

referencial teórico apresentado na dissertação que contempla os estudos de 

Fossa e Mendes (1998). 

A crítica apontada na pesquisa refere-se ao uso sem consciência de 

que existem diferentes abordagens para a Matemática na sua história, 

conforme mencionado no fragmento a seguir. 

 

O uso é feito sem uma consciência de que existem inúmeras 
possibilidades de abordagens que podem ser resgatadas 
dessa história e isso ocorre porque o professor não se dedica a 
pesquisar nem estimula o aluno a isso, contribuindo assim para 
que a matemática fique sempre muito misteriosa, distante e 
pouco conhecida. (BEZERRA, 2008, p. 28)  
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Com relação a essa critica,  observamos que o trabalho desenvolvido 

no âmbito da formação de professores,  procurou conscientizar as alunas que 

participaram da pesquisa sobre as potencialidades das atividades históricas 

para o ensino de Matemática.  

Nessa perspectiva, os objetivos da pesquisa  harmonizaram-se com a 

crítica supra mencionada, apesar de detectarmos haver algumas limitações nas 

conexões entre as atividades propostas e os pressupostos defendidos na 

presente pesquisa. 

.  

 
e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 
Apesar de ser uma pesquisa que se ancora na perspectiva teórica 

relacionada à investigação histórica, trazendo referenciais teóricos que 

defendem tal perspectiva, observamos no que diz respeito à concepção de 

História da Matemática, a presença do princípio recapitulacionista, conforme 

podemos constatar no seguinte fragmento. 

 

É provável que a recapitulação de fatos históricos indique a 
técnica pedagógica que deva ser utilizada hoje para se ensinar 
matemática a um aluno. (BEZERRA, 2008, p. 23). 
 

  

Também evidenciamos esse princípio nas atividades, a exemplo da 

atividade 11 que apresenta a resolução de uma equação, após a descoberta do 

zero pelos hindus e solicita que os alunos identifiquem qual o erro que se 

apresenta no modo de resolução dessa equação.  

No que diz respeito à concepção de aprendizagem, que associa a 

aprendizagem matemática à metodologia do professor e vincula o processo de 

aprendizagem à perspectiva investigativa de ensino, observamos que há uma 

apologia em defesa do uso de atividades de investigação, conforme podemos 

observar no fragmento a seguir. 
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A investigação e as atividades de investigação devem estar 
presentes em todo o processo de ensino e aprendizagem da 
matemática [...]. (BEZERRA, 2008, p. 14).  
 

 

Nesse sentido, evidenciamos uma visão limitada relacionada à 

perspectiva de investigação histórica, já que essa perspectiva não é a única 

possibilidade de desenvolvimento dos conteúdos matemáticos em sala de aula. 

Além disso, não evidenciamos uma posição definida do entendimento 

da concepção de Matemática apresentada na pesquisa. Assim, concluímos que 

há alguns distanciamentos entre a proposta didática e os pressupostos 

ontológicos apresentados na pesquisa. Essa afirmação por nós feita é tomada 

a partir da análise reflexiva realizada na pesquisa, cujos elementos estão 

apresentados nos parágrafos anteriores. 

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 4 

 

a) Descrição da proposta 
 

A proposta apresentada consistiu em uma sequência didática 

composta por cinco atividades estruturadas que envolveram o conteúdo de 

números complexos, a partir de um enfoque histórico. Tratou-se de um estudo 

experimental em que os sujeitos da pesquisa foram vinte e nove alunos do 

Ensino Médio, de uma escola pública localizada no município de Natal/RN. 

As três questões referentes ao primeiro bloco da primeira atividade 

obedecem a um mesmo formato e irão culminar em uma equação quadrática. A 

solução das duas primeiras pertence ao conjunto dos números reais. As raízes 

da terceira não pertencem ao Conjunto dos Números Reais. O mesmo ocorre 

com as três questões do segundo bloco da referida atividade. Após propor a 

resolução dos dois blocos os alunos são questionados acerca das possíveis 

dificuldades em encontrar as soluções. Observamos aqui que há um 

direcionamento para que os alunos relatem as dificuldades para resolver as 

equações cujas raízes não pertencem ao conjunto dos números reais.  
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A atividade seguinte retoma as equações que possuem raízes não 

pertencentes ao conjunto dos números reais e passa a explorar a sua possível 

solução. Por fim, é apresentado um breve texto histórico elaborado pelo autor 

da pesquisa em que relata a realidade vivenciada por dois matemáticos 

famosos ao se depararem com esse tipo de equação. Observamos que o texto 

tem um caráter informativo e objetiva aproximar os alunos de uma realidade 

histórica vivenciada há séculos.  

As demais atividades mantêm o mesmo padrão das anteriores, qual 

seja: apresentar um bloco de questões e, após, um texto informativo, intitulado 

“Um pouco mais de história”, relatando alguma dificuldade vivenciada por 

algum matemático famoso.  

Percebemos na proposta apresentada uma forma abreviada de 

apresentar o conteúdo dos números complexos a partir de uma sequência 

cronológica de seu surgimento. 

 
 

b) Matriz teórica 
 
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fossa (2001) e Mendes (2001) no que tange ao uso de 
atividades estruturadas no contexto da redescoberta. 

Críticas 
desenvolvidas 

· A metodologia depende também da forma como o trabalho é 
desenvolvido em sala de aula. 

Problemas 
educacionais 

· Falta de clareza por parte dos alunos do que seja um número 
complexo, a falta de motivação para o estudo do conteúdo 
relativo aos números complexos. 
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c) Matriz de análise ontológica 
 

Categoria 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Estrutural-
construtivista 

operatória 

· Ferramenta tecnológica disponível 
necessária para o avanço da sociedade e 
que foi constituída na busca de soluções 
para os problemas, através de tentativas, 
erros e acertos. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Estrutural-
construtivista 

operatória 

· Ferramenta de ensino e está atrelada à 
analogia entre as dificuldades encontradas 
pelos matemáticos que contribuíram para 
a construção do conceito de números 
complexos e aquelas vivenciadas pelos 
alunos em sala de aula.  

Concepção de 
aprendizagem 

Estrutural-
construtivista 

operatória 

· A concepção de aprendizagem 
apresentada na pesquisa está em 
consonância com os princípios 
construtivistas, em que a formação de 
conceitos se dá por meio de experiências 
individuais.  

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 

O referencial adotado na pesquisa contou com os trabalhos de Fossa 

(2001) e Mendes (2001) que defendem o uso atividades estruturadas, via 

História da Matemática,  no contexto da redescoberta.  

Ao analisar as atividades que compuseram a proposta didática, 

observamos que há uma consonância entre essas atividades e o referencial 

teórico adotado. Essa observação é feita levando-se em consideração o 

encadeamento que foi utilizado ao longo das atividades. As primeiras questões 

exploram equações quadráticas com solução pertencente ao Conjunto dos 

Números Reais.  Após uma série de questionamentos acerca da solução 

dessas equações, parte-se para as atividades que exploram as equações 
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quadráticas que não apresentam raízes pertencentes ao Conjunto dos 

Números Reais, passando-se a explorar a sua possível solução, configurando-

se dessa forma um processo de redescoberta desencadeado pelas atividades. 

Os problemas apontados no estudo referem-se à falta de clareza por 

parte dos alunos do que seja um número complexo e a falta de motivação para 

o estudo do conteúdo relativo aos números complexos. Para minimizar esses 

problemas, o autor da pesquisa utiliza-se da elaboração e desenvolvimento de 

uma sequência de atividades estruturadas, via história da Matemática, o que 

pode ser verificado no fragmento a seguir. 

 

[...] deixamos como sugestão o uso de atividades estruturadas 
como um dos possíveis caminhos que apontem na direção de 
soluções para os problemas citados. (SANTOS, 2008, p. 96).  

 

Há indícios de que a proposta didática buscou minimizar a falta de 

clareza e estimular a motivação dos alunos para o estudo dos números 

complexos. Nesse sentido, observamos que nesse ponto dos pressupostos 

teóricos existe uma conexão com a proposta didática. 

A crítica apresentada na pesquisa diz respeito a aspectos relacionados 

à limitação da História da Matemática, enquanto possibilidade metodológica, 

atrelando a sua eficácia à forma como o uso em sala de aula é feito pelo 

professor, conforme podemos observar no fragmento a seguir. 

[...] mesmo acreditando no valor e eficácia das atividades 
estruturadas, sempre acreditamos que o sucesso e a 
otimização desse trabalho somente ocorrerão se houver uma 
boa intermediação entre alunos e professor. (SANTOS, 2008, 
p. 75). 

 

Nesse sentido, verificamos que é apresentada uma visão não ingênua 

da História da Matemática. 

Os elementos anteriormente apresentados nos levam a concluir que há 

consonância entre os pressupostos teóricos e a proposta didática apresentada 
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na pesquisa. 

 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
  

A concepção de História da Matemática, a concepção de  

Matemática e a concepção de aprendizagem estão em consonância com a 

proposta didática apresentada. Podemos observar essa constatação nos 

fragmentos a seguir, que justificam a inserção de uma atividade em que os 

alunos passariam por uma mesma dificuldade de resolução que o matemático 

Cardano teria passado. 

 

Aqui intencionávamos fazer com que os alunos observassem 
que as mesmas dificuldades pelas quais estariam passando 
com a resolução dos problemas (questões) propostos já foram 
vividas por outras pessoas que também se depararam com 
problemas bem semelhantes (em épocas bem mais distantes) 
onde questões como essas ainda não tinham sido tratadas com 
mais profundidade [...] Por esse motivo ousamos, através da 
atividade 02, incitar esse aluno a colocar-se no lugar de 
Cardano e tentar buscar algumas formas e procedimentos para 
operar com algumas expressões propostas nessa atividade 
contendo raízes quadradas de números negativos, mesmo sem 
ainda ter conhecimento das regras operatórias para estes. 
(SANTOS, 2008, p. 22).  

 

Observamos nesses fragmentos a presença do princípio genético, 

que considera que o indivíduo passaria pelos mesmos estágios de construção 

dos conhecimentos que os antigos teriam passado, ou seja, o sujeito no 

processo de aprendizagem matemática faria a reconstrução pessoal 

(psicogênese) do conhecimento construído historicamente, que é a base da 

perspectiva estrutural-construtivista operatória, a qual foi adotada nessa 

pesquisa. 
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· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 5 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta didática apresentou cinco atividades envolvendo o conceito 

de logaritmo e uma atividade explorando a relação entre a Matemática e a 

música.  

Tratou-se de um estudo experimental, cujos sujeitos foram quatro 

alunos do 6º período do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. As etapas da pesquisa compreenderam a 

aplicação de uma avaliação diagnóstica, a seleção dos quatro alunos sujeitos 

da pesquisa e a aplicação das atividades. 

As atividades foram exploradas a partir da definição de que logaritmos 

são os termos de uma progressão aritmética começando por zero, 

correspondentes aos termos de uma progressão geométrica começando pela 

unidade. As questões que compõem as atividades relativas aos logaritmos são 

fechadas, seus comandos são imperativos e possuem uma única alternativa de 

encaminhamento. Verbos como observe, determine, descreva são utilizados 

nas instruções de cada item da atividade.  
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b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Jones apud Miguel (1993), sobre a História da Matemática 
como ferramenta de ensino. 

· Mendes (2001), acerca do uso de atividades construtivistas. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não evidenciamos nessa pesquisa nenhum tipo de crítica 
desenvolvida quanto à utilização da História da Matemática 
em sala de aula. 

Problemas 
educacionais 

· Falta de compreensão da Matemática pelo aluno. 
· Falta de motivação dos alunos para a aprendizagem 

Matemática. 

 

 

c) Matriz de análise ontológica 

 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· Corpo de definições que tem a função de 
construir novos conceitos e estruturas a 
partir de outros. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· Utilizada como ferramenta de ensino.  
· Ferramenta que proporciona aos alunos o 

domínio da Matemática. 
· Busca razões pelas quais a Matemática foi 

produzida. 

Concepção de 
aprendizagem 

Evolutiva 
descontínua 

· Aprendizagem significativa. 
· Princípios construtivistas. 
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d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
Conforme citado na descrição da proposta didática, os comandos 

relacionados às questões que compõem as atividades relativas aos logaritmos 

são imperativos e possuem uma única alternativa de encaminhamento, 

destacando-se o uso de verbos como observe, determine, descreva, dentre 

outros.  

Observamos o risco nesse tipo de encaminhamento de que, uma vez 

realizados cada um dos itens da atividade, o assunto seja esgotado, pois não 

há uma fase de retrospecto, no sentido de permitir que o aluno perceba que 

nenhum tipo de problema matemático fica completamente esgotado. Nesse 

sentido, evidenciamos uma falta de conexão com a proposta e o referencial 

teórico proposto por Mendes (2001) no que diz respeito às atividades 

construtivas, conforme podemos observar no seguinte fragmento. 

 

Concordamos com Mendes (2001, p.123), quando afirma que 
os estudantes devem participar da construção do seu próprio 
conhecimento de forma ativa, reflexiva e crítica, relacionando 
cada saber construído com as necessidades históricas, sociais 
e culturais existentes nele. (OLIVEIRA, 2005, p. 71) 

 

Além disso, não evidenciamos nessa pesquisa nenhum tipo de crítica 

desenvolvida quanto à utilização da História da Matemática em sala de aula, o 

que, de certa forma, nos transmite uma ideia ingênua acerca dessa perspectiva 

metodológica. 

 

 
e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

  

Um dos argumentos apresentados na dissertação defende o uso da 

História da Matemática em sala de aula tendo em vista que 

 

com os obstáculos vividos pelos matemáticos do passado, 
poderemos ter a possibilidade de obter algumas explicações a 
respeito das dificuldades que se apresentam em tempos atuais.  
(OLIVEIRA, 2005, p. 13).  
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Nesse fragmento evidenciamos a presença do argumento 

recapitulacionista, em que a história da matemática aparece como uma 

possibilidade de busca de obstáculos que teriam se manifestado no processo 

de construção do conhecimento matemático. Podemos perceber essa 

concepção também no fragmento de texto a seguir, em que a autora justifica o 

enfoque histórico no tratamento dos logaritmos. 

 

Foram necessários muitos anos para que os matemáticos 
transformassem esta tabela numa ideia muito mais complexa e 
usada atualmente em vários ramos da ciência, e foi apenas 
com o estudo histórico, que tivemos a oportunidade de 
observar que esse conteúdo era trabalhado por Napier de 
maneira totalmente diferente dos dias atuais, pois privilegiou o 
estudo dos logaritmos sob uma ótica geométrica. (OLIVEIRA, 
2005, p. 17). 

 

Apesar de ser apresentado esse argumento para justificar a história 

como metodologia para o ensino de logaritmos, observamos nas atividades 

propostas que houve somente uma preocupação em abordar os logaritmos de 

uma forma diferente daquela que comumente são apresentados, sem no 

entanto, serem explorados os possíveis obstáculos os quais os matemáticos de 

épocas anteriores passaram para a construção desse conceito.  

Vale salientar que a dissertação possui um capítulo de cunho teórico 

que objetiva discutir o processo histórico de construção do conceito de 

logaritmos, destacando as dificuldades enfrentadas para a construção desse 

conceito. Logo, percebemos uma desconexão entre a concepção de História de 

Matemática apresentada na pesquisa e a proposta didática. 

Ainda com relação à concepção de História da Matemática 

observamos, a partir do fragmento destacado a seguir, uma apologia ao seu 

uso, enquanto ferramenta de ensino. 

 



90 
 

[...] uma das formas significativas de se “dominar” a Matemática 
seria retomando a sua criação, seus problemas e as suas 
soluções e isso somente seria possível através da História. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 22, grifo da autora) 

 

 

A concepção de Matemática, vinculada a um corpo de definições que 

tem a função de construir novos conceitos e estruturas a partir de outros,  pode 

ser visualizada no fragmento a seguir. 

 

[...] ao contrário das outras ciências, na matemática as teorias 
são reelaboradas não derrubadas, constituindo-se assim um 
novo para antigas estruturas.  (OLIVEIRA, 2005, p. 20)  
 

 

Observamos que essa concepção está em consonância com a 

proposta didática, pois há uma preocupação em resgatar uma definição acerca 

dos logaritmos, que era usada em uma época distante. Assim, a proposta 

didática não desconsidera a definição trabalhada atualmente no âmbito escolar. 

Em relação à concepção de aprendizagem matemática, observamos 

acepções relacionadas à aprendizagem significativa, baseadas no referencial 

de Moreto (2004), bem como acepções construtivistas, fundamentadas em 

Mendes (2001), conforme podemos observar, respectivamente, nos fragmentos 

a seguir. 

 

Outra preocupação foi buscar procedimentos diferentes 
daqueles que atualmente possuem uma certa hegemonia no 
ensino de matemática, utilizando a história para a promoção de 
uma aprendizagem significativa que, segundo Moreto (2004, p. 
17) é definida “quando o ensino proporciona desenvolvimento 
de habilidades e a aquisição de conhecimento, que conduzem 
às competências almejadas” não nos esquecendo de que há 
uma rede de significados, que envolve as ideias matemáticas 
(OLIVEIRA, 2005, p. 14)  
 
Esse processo educativo deve basear-se no uso de atividades 
construtivistas que definimos conforme Mendes (2001, p. 72), 
como os “encaminhamentos didáticos dado ao processo 
construtivista de ensino-aprendizagem, provocando a 
criatividade e o espírito desafiador do aluno para construir suas 
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ideias sobre o que pretende aprender”. (OLIVEIRA, 2005, p. 
24)  
 

 

Embora existam acepções às perspectivas de aprendizagem 

significativa, bem como dos princípios construtivistas de aprendizagem não há 

indícios dessas acepções materializadas na proposta didática.  

Além disso, também evidenciamos que não há um cuidado em 

estabelecer uma ligação entre as concepções de aprendizagem apresentadas 

e a forma como elas vão estar presentes na proposta didática. 

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 6 

 

a) Descrição da proposta 
 

A proposta apresentada consistiu em um módulo de ensino composto 

por seis atividades estruturadas, que utilizam a História da Matemática como 

recurso didático.  

No que tange à caracterização da pesquisa, trata-se de uma pesquisa 

experimental que utiliza como recurso o pré-teste (denominado avaliação 

diagnóstica), o experimento (constituído na aplicação de um módulo de 

atividades), seguido do pós-teste (chamado de avaliação final).  

Foi realizada uma intervenção dividida em três etapas, quais sejam: 

aplicação de uma avaliação inicial, composta de oito de questões que 

versavam sobre álgebra e geometria; aplicação de um módulo composto por 

seis atividades estruturadas e três atividades extras sobre os conteúdos de 

perímetros e áreas A de retângulos e equações de primeiro e segundo graus; 

aplicação de uma avaliação diagnóstica final, contendo oito questões. Os 

sujeitos foram alunos do 9º ano da Escola José Martins de Vasconcelos, 

situada no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. 

Observamos que as três primeiras atividades são estruturadas e foram 

elaboradas no intuito de guiar os alunos na construção de seu conhecimento, 
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utilizando como recurso o material concreto (retângulos quadriculados, régua e 

cartolina), sem fazer menção à História da Matemática.  

A quarta, quinta e sexta atividades apresentam referências à História 

da Matemática. A quinta atividade apresenta um problema em que os alunos 

devem encontrar um valor desconhecido tal que seu quadrado seja igual ao 

seu quíntuplo. Para tal, é fornecida uma sequência de passos para que o aluno 

chegue à solução. Após, é apresentado outro problema para que seja resolvido 

da mesma forma. A sexta atividade objetivava levar os alunos a deduzir 

geometricamente o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois 

números, além de fazer com que eles trabalhassem com o completamento de 

quadrados. Foi dividida em três partes, quais sejam: na primeira parte foi 

entregue aos alunos um quadrado de lado a, um quadrado b e dois retângulos 

de lados a e b. O objetivo era fazer com que os alunos percebessem que a 

área do quadrado de lados a + b, ou seja, (a + b)² era igual a soma dás áreas 

dos quadrados de lados a e b, acrescidos da soma das áreas dos dois 

retângulos de lados a e b (2ab) . A seguir deu-se o mesmo procedimento para 

a dedução geométrica da fórmula (a – b)² = a² - 2ab + b². Para tal, foi entregue 

aos alunos um quadrado de lado a, dividido em um quadrado de lado (a – b), 

um quadrado de lado b e dois retângulos de lados (a – b) e b. Após são 

entregues aos alunos figuras incompletas para que se descubra qual a área da 

figura que as completa a fim de que formem quadrados. Por fim, para trabalhar 

as equações dos tipos ax² + bx = c e ax² = bx + c, a pesquisadora recorreu a 

aulas expositivas.  
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b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Miguel e Miorin (2004), a respeito dos argumentos de 
natureza ética e epistemológica para o uso da História da 
Matemática.  

· Fossa (2001), sobre o uso ponderativo da História da 
Matemática e sobre a utilização de atividades estruturadas e 
materiais concretos. 

· Vigotsky, com relação ao professor como mediador. 
· Piaget (apud KAMII e DEVRIES, 1985), sobre o 

construtivismo. 
· Skemp (1976), acerca das categorias de compreensão 

relacional e compreensão instrumental. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não evidenciamos críticas em relação à História da 
Matemática.  

Problemas 
educacionais 

· A álgebra trabalhada sob o viés da memorização e 
manipulação de regras, dissociada de significado social.  
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Estrutural-
construtivista 

operatória 

· Construção humana, acessível a todos. 
· Fruto de uma experiência física, adquirida 

por percepção, como de uma experiência 
intelectual do homem, em diferentes 
culturas. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Estrutural-
construtivista 

operatória 

· Recurso didático.  
· Elemento motivador na busca e 

significado para a Matemática da sala de 
aula.  

· Papel de desmistificar a Matemática, além 
de desenvolver o pensamento crítico do 
aluno e conscientizá-lo de seu papel como 
cidadão na avaliação do uso social da 
Matemática.  

Concepção de 
aprendizagem 

Estrutural-
construtivista 

operatória 
· Assimilação por meio de esquemas. 

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 

De acordo com o referencial teórico adotado na pesquisa, a História da 

Matemática possibilitaria a desmistificação da Matemática e o desenvolvimento 

do pensamento crítico do aluno, de forma a conscientizá-lo de seu papel 

enquanto cidadão (argumentos de natureza ética). Não observamos nas 

atividades nenhum elemento que pudesse possibilitar o desenvolvimento dos 

elementos citados anteriormente. Essa evidência pode ser observada na quarta 

atividade que solicita que se divida um terreno de formato quadrangular de 121 

hm2, em outros três terrenos quadrados de áreas 81 hm2, 36 hm2 e 4 hm2. Vale 
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salientar que essa situação problema buscou contextualizar as origens da 

álgebra de Al-Khowarizmi, que pretendia solucionar problemas de divisão de 

terras recebidas como herança. Observamos que a situação-problema pode 

levar a erros de interpretação, pois não deixa claro qual o formato do terreno 

que o irmão mais novo irá receber, só informando que ele receberá um terreno 

com 200m de lado. Nesse caso, os alunos são induzidos a traduzir essa 

informação para 4 = x2 (fazendo a transformação de m para hm), já que esse é 

o formato das equações que devem ser trabalhadas na atividade. Isso nos leva 

a refletir sobre o fato de que, muitas vezes, os alunos se acostumam a dar 

respostas padronizadas a perguntas padronizadas, não compreendendo 

realmente o conteúdo matemático. Dessa forma, não há um encaminhamento 

na atividade para que o aluno exerça um pensamento crítico em relação ao 

conteúdo que está sendo desenvolvido em sala de aula. 

Também fez parte do referencial teórico da pesquisa, o pressuposto de 

que a História da Matemática seria uma fonte de motivação e busca de 

significados para os conteúdos matemáticos (argumentos de natureza 

epistemológica). Um exemplo que vai de encontro a esses argumentos pode 

ser observado em duas observações que fizemos ao analisar as atividades 

propostas no módulo de ensino: a primeira, diz respeito ao formato “modelo-

exercício” apresentado em algumas atividades e a segunda diz respeito ao 

contexto de um problema apresentado, cuja resposta não é compatível com a 

realidade. Nesse problema é solicitada a idade de um aluno que percebe que o 

dobro do quadrado de sua idade é igual a oito vezes a própria idade. Como 

resultado, temos a idade de 4 anos, ou seja, um aluno nessa idade não teria 

condições de chegar a uma percepção dessa natureza com relação a sua 

própria idade.  

Os elementos acima expostos nos levam a concluir que os 

pressupostos teóricos se distanciam da proposta didática desenvolvida na 

pesquisa. 
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e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
  
Observamos que neste estudo existe uma fragilidade entre a proposta 

desenvolvida na pesquisa e as concepções de aprendizagem e de História da 

Matemática apresentadas no corpo do texto. A concepção de aprendizagem 

proposta por meio dos estudos de Piaget e Vigotsky, muitas vezes não é 

materializada no desenvolvimento das atividades e a intervenção e exposição 

da pesquisadora, em muitos momentos da intervenção caracterizam uma 

perspectiva tida como tradicional e apontada como crítica na própria 

dissertação.  

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 7 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta apresentada consistiu em um módulo de ensino composto 

de cinco apostilas, cada uma delas abordando diferentes métodos de resolução 

de equações, elaborados por diversas civilizações, ao longo da História. Essas 

atividades foram planejadas para serem desenvolvidas em sala de aula em um 

período de trinta horas-aula. Com relação à caracterização da pesquisa, trata-

se de uma pesquisa experimental que utiliza como recurso o pré-teste 

(denominado avaliação diagnóstica), o experimento (constituído na aplicação 

de um módulo de atividades), seguido do pós-teste. Os sujeitos foram alunos 

do 8º ano, do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade do Natal, 

no Rio Grande do Norte.  

O estudo foi desenvolvido em três etapas, quais sejam: avaliação 

diagnóstica, intervenção metodológica propriamente dita (atividades) e pós-

teste. A avaliação diagnóstica foi realizada por meio de uma prova individual 

escrita, composta de sete questões subjetivas. A intervenção metodológica 

deu-se por meio da realização de um conjunto de atividades cujo tema focava 

os métodos de resolução de equações ao longo da História da Matemática. A 
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última etapa, pós-teste, foi realizada por meio de uma avaliação escrita 

individual e teve por objetivo verificar se ocorreu uma aprendizagem com 

significado dos conteúdos matemáticos. Além disso, objetivou averiguar a 

evolução no domínio do conteúdo pelos alunos, tendo como parâmetro de 

análise a prova individual realizada no pré-teste. 

Todas as apostilas iniciam fazendo um convite ao aluno para realizar 

uma viagem no tempo e no espaço, situando o aluno cronologicamente no 

tempo. Para isso, foi necessário recorrer à área da história propriamente dita, 

por meio de gráficos e figuras que situassem o aluno historicamente, para que, 

a partir da reflexão e visualização do tempo histórico, ele compreendesse os 

processos históricos a partir da noção de cronologia e marcação de tempo.  

 

b) Matriz teórica 
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fossa (1998), que defende o uso da História da Matemática 
com o objetivo de levar o aluno a motivar-se e interessar-se 
pelo assunto a ser estudado e o uso de atividades 
estruturadas que envolvam a história dos conteúdos. 

· Mendes (2001) que defende o uso da História da Matemática 
como elemento gerador de conhecimento matemático.  

Críticas 
desenvolvidas 

· Contraponto à história-motivação, por meio da reflexão de 
Miguel (1993) apoiada em dois argumentos: o primeiro 
baseado no questionamento de que se a história tem mesmo 
potencial motivador, porque os professores de história em 
geral também percebem a falta de motivação de seus 
alunos? O segundo, tem seu cerne na teoria psicológica e 
relaciona a motivação a elementos individuais 
(necessidades, desejos, vontade, interesse, impulso, 
instinto), defendendo que a motivação no indivíduo tem 
relação com a força interna que o mobiliza. 

Problemas 
educacionais 

· Falta de motivação dos alunos para a aprendizagem 
Matemática e Matemática distante da compreensão do 
aluno. 
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c) Matriz de análise ontológica 
 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Evolucionista 
linear 

· Criação humana, determinada 
historicamente. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Evolucionista 
linear 

· Recurso metodológico.  
· Método cronológico eficaz para o ensino 

da disciplina. 

Concepção de 
aprendizagem 

Evolucionista 
linear 

· Capacidade de elaborar uma 
representação pessoal acerca do objeto 
(conteúdo). 

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 

O referencial teórico adotado na pesquisa contou com os trabalhos de 

Fossa (1998), que defende o uso da História da Matemática com o objetivo de 

levar o aluno a motivar-se e interessar-se pelo assunto a ser estudado. Acerca 

desse referencial, observamos no início de cada uma das apostilas elaboradas 

que houve uma preocupação em situar geograficamente e temporalmente o 

local tema de estudo como forma de motivar os alunos a interessarem-se pelos 

assuntos que iriam começar a estudar. Como exemplo disso, podemos citar a 

terceira apostila em que a pesquisadora utiliza como contexto geográfico a 

Grécia, situada temporalmente em 750 a.C. A exemplo das apostilas 

anteriores, também inicia com um questionamento: “Caro aluno, nossa viagem 

pela Grécia será rápida, então, aproveite o máximo. Vamos lá?”. 

Todas as apostilas foram compostas por atividades estruturadas 

envolvendo a história da Matemática. Portanto, nesse ponto também 

observamos uma consonância com o referencial teórico adotado. 

Observamos também o cuidado em estabelecer as limitações do uso 
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da história da matemática somente como elemento motivador para as aulas de 

matemática.  

Observamos que houve uma preocupação em trabalhar elementos que 

diziam respeito aos problemas educacionais apontados na dissertação, tais 

como a falta de motivação dos alunos para a aprendizagem Matemática e à 

Matemática distante da compreensão do aluno. Podemos evidenciar essa 

preocupação materializada na proposta primeiramente pela forma como todas 

as apostilas iniciam, procurando situar o aluno em um contexto relacionado a 

alguma civilização ou período e o convidando para conhecer um pouco mais 

sobre o tema abordado na apostila. Para aproximar o aluno da álgebra a autora 

buscou elementos da geometria como forma de visualização de aspectos 

relacionados à álgebra,  que tiveram sua origem nos primórdios da matemática. 

Dessa forma, o aluno poderia visualizar os assuntos relacionados à álgebra 

tendo como recurso à geometria e a sua história. 

Diante dos elementos anteriormente expostos, sinalizamos que a 

proposta didática apresenta-se consoante aos pressupostos teóricos 

defendidos na dissertação. 

  
 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
 

A visão de Matemática apresentada na dissertação a concebe como 

criação humana, como uma ciência determinada historicamente. Em relação à 

aprendizagem matemática, é apresentada uma concepção atrelada à 

capacidade de elaborar uma representação pessoal acerca do objeto 

(conteúdo). A História da Matemática consiste em um método cronológico 

eficaz para o ensino da disciplina. Essa acepção pode ser evidenciada no 

fragmento que defende o recapitulacionismo, exposto a seguir. 

 

[...] os partidários dessa corrente afirmam que a reconstrução 
teórica da História da Matemática, respeitando-se uma ordem 
cronológica, proporcionará ao aluno oportunidade de dar 
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significados à aprendizagem, evidenciando os obstáculos que 
surgiram na construção do conhecimento, percebendo erros, 
limites e possíveis hesitações dos antepassados (GUTIERRE, 
2003, p. 13). 

  

As concepções anteriormente expostas podem ser visualizadas ao 

longo das atividades que compuseram as cinco apostilas elaboradas pela 

autora da pesquisa. A primeira apostila, por exemplo, intitulada 1ª Parada, 

inicia convidando o aluno a fazer uma viagem no tempo e no espaço, por meio 

da seguinte questão: “Vamos viajar através do tempo e do espaço?”. Para tal, a 

pesquisadora apresenta uma atividade em que os alunos devem traçar uma 

reta numerada dos números inteiros e estabelecer uma relação desta reta com 

o gráfico que apresenta a era cristã dividida em séculos. Nesta mesma 

atividade foi apresentado um gráfico da divisão das fases da história (Pré-

história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea). A 

partir desse gráfico, a pesquisadora apresentou uma série de figuras que 

diziam respeito a diversas fases da nossa era e solicitou aos alunos que 

indicassem qual a fase da história a que cada uma correspondia. 

Observamos que houve uma preocupação em situar o aluno 

cronologicamente no tempo. Para isso, recorreu-se a representações gráficas  

que situassem o aluno historicamente, para que, a partir da reflexão e 

visualização do tempo, ele compreendesse os processos históricos a partir da 

noção de cronologia e marcação de tempo. A ordem cronológica foi obedecida 

nas cinco apostilas. A primeira data de 3000 a.C. e contextualiza a matemática 

egípcia, a segunda contextualiza a matemática mesopotâmica no período de 

2000 a. C., a terceira grega, apresenta a matemática   por volta de 750 a.C., a 

quarta sitia a matemática hindu em 500 d. C. e a quinta apostila, traz elementos 

da matemática desenvolvida a partir do século VII, no norte da Península 

Arábica.  

Diante do exposto, ratificamos nossa posição de que os pressupostos 

ontológicos apresentados na dissertação estão conectados com a proposta 

didática e aproximam-se da perspectiva teórica evolucionista linear. 
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· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 8 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta apresentada compreendeu quatorze atividades baseadas 

na resolução de uma equação de terceiro grau, pelo método de Cardano-

Tartaglia.  

Com relação à caracterização da pesquisa, tratou-se de uma pesquisa 

experimental desenvolvida com um grupo de alunos do 3º ano do Ensino 

Médio. A experiência foi validada após o confronto dos resultados da aplicação 

de um teste no grupo em que foi desenvolvida a experiência com um grupo, 

com as mesmas características do primeiro, mas que não tiveram contato com 

a sequência didática. A pesquisa foi realizada três etapas: 1ª) análise a priori, 

que consistiu na aplicação de um questionário um grupo de vinte e nove alunos 

do 1º ano do Curso de Engenharia Mecânica, da Universidade de Mogi das 

Cruzes /SP que já haviam tido contato com os números complexos no Ensino 

Médio. Essa etapa objetivou estabelecer um diagnóstico acerca das 

concepções desse grupo com relação aos números complexos.  2ª) 

experimentação, que constituiu o desenvolvimento de uma sequência didática, 

aplicada a um grupo me dezoito alunos, do terceiro ano da Escola São Marcos, 

localizada no município de Mogi das cruzes/SP; 3º) análise a posteriori, que 

consistiu aplicação do questionário inicial na turma em que a sequência 

didática foi desenvolvida e na confrontação dos dados obtidos na aplicação 

deste questionário, com o questionário aplicado na turma de Engenharia 

Mecânica.  

Em todas as atividades os alunos são levados à resolução de 

equações de 3º grau, por meio de algoritmos resgatados da História da 

Matemática. As atividades obedecem uma ordem de encadeamento que vai da 

resolução de equações cúbicas, cujas raízes são números reais, até o 

aparecimento de equações em que a solução não pertence a esse conjunto 

numérico. Após o aparecimento de equações cuja solução não pertence ao 
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conjunto dos números reais, é institucionalizada a definição dos números 

complexos para os alunos. As atividades seguintes exploram as operações 

com números complexos que objetivam que o aluno adquira habilidades nas 

operações. Em seguida há uma mudança do quadro algébrico para o quadro 

geométrico em virtude da impossibilidade de extração da raiz cúbica no quadro 

algébrico. Após, é feita a institucionalização da representação gráfica, da forma 

geométrica, do produto, da potência e da radiciação de números complexos. 

Os comandos das atividades consistem nas expressões: represente, efetue, 

encontre, calcule, explique.  

 

b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Douady (1986), Brousseau (1986) e Artigue (1992), no que 
diz respeito à didática da Matemática francesa. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não evidenciamos nessa dissertação uma discussão 
específica sobre a História da Matemática no ensino de 
Matemática. Portanto, não podemos inferir nenhuma posição 
nessa categoria de análise. 

Problemas 
educacionais 

· À forma como a Matemática é encarada pelos alunos: 
desinteressante e repleta de regras a serem decoradas, o 
que gera um processo de ensino baseado na repetição e no 
modelo definição-exemplo-exercício. 
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· Não evidenciamos na pesquisa uma 
clareza no que diz respeito à concepção 
de Matemática, adotada no trabalho. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· Vinculada a ideia de que o aluno ao ter 
conhecimento das motivações e dúvidas 
que acompanharam o desenvolvimento 
dos conteúdos matemáticos pode 
contribuir significativamente para a 
aprendizagem desses conteúdos. 

Concepção de 
aprendizagem 

Evolutiva 
descontínua 

· Vinculada a noção de desequilíbrio 
cognitivo (psicologia cognitiva).  

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
O referencial teórico adotado pela escola francesa da Didática da 

Matemática foi materializado na proposta didática que apresentou os números 

complexos por meio de equações de 3º grau, via história da Matemática. 

As atividades propostas apresentam os números complexos a partir de 

problemas que matemáticos em épocas anteriores teriam passado, 

desmistificando, dessa forma, uma visão de Matemática “mágica”, que não 

passou por obstáculos para a sua construção. As atividades foram elaboradas 

para serem trabalhadas em duplas, de forma que os alunos pudessem refletir 

sobre os problemas propostos, antes da apresentação, por parte do professor, 

de definições relacionadas aos números complexos. A proposta, nesse caso, 

consistiu em uma mudança do contrato didático17 relativo ao ensino tradicional, 

                                                           
17 O autor da dissertação utiliza a definição de contrato didático proposta por Guy Brousseau (1998), 
“como um conjunto de regras que determinam, explicitamente, e sobretudo implicitamente, o que cada 
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em que o professor expõe o conteúdo, efetua alguns exercícios e propõe 

outros exercícios parecidos com os exemplos dados. Dessa forma existe uma 

conexão com a proposta apresentada e a problemática educacional 

apresentada na dissertação. 

Com relação a uma possível crítica em relação à História da 

Matemática, não evidenciamos nessa dissertação uma discussão específica 

sobre esse tema. Portanto, não podemos inferir nenhuma posição nessa 

categoria de análise. 

 

 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
 
Nessa pesquisa, não evidenciamos uma concepção de Matemática 

(explicita ou implícita). 

Com relação à concepção de aprendizagem Matemática, verificamos 

que as concepções apresentadas no referencial teórico estão em consonância 

com a proposta didática, que está vinculada à noção de desequilíbrio cognitivo. 

Essa observação pode ser evidenciada nos fragmentos a seguir, em que se 

justifica o uso de equações de terceiro grau como geradoras de desequilíbrio 

cognitivo. 

 

No caso dos números complexos, nos parece que uma 
equação do segundo grau não deverá provocar nenhum 
desequilíbrio cognitivo, pois se na sua resolução surgir uma 
raiz quadrada de número negativo é porque o problema que 
originou essa equação não tem solução. (ROSA, 1998, p. 28)  
 
Uma necessidade é sempre uma manifestação de 
desequilíbrio. (ROSA, 1998, p. 27). 

 

Evidenciamos que a proposta apresentada recorreu à História da 

Matemática com o intuito de que o aluno pudesse perceber as motivações e 

                                                                                                                                                                          
parceiro da relação didática vai ter que administrar e que será, de uma maneira ou de outra, 
responsável perante o outro.” (BROUSSEAU apud ROSA, 1998, p. 38) 
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dúvidas que acompanharam a construção histórica dos números complexos, 

conforme podemos observar nos fragmentos a seguir. 

 

Para a elaboração das atividades, será necessário um estudo 
histórico epistemológico dos números complexos para 
sabermos como eles surgiram e tentarmos descobrir os 
obstáculos epistemológicos ligados à esse conceito. (ROSA, 
1998, p. 39) 
 
Quando estudamos o desenvolvimento histórico dos números 
complexos percebemos que a princípio estes números não 
eram aceitos como tal, mas apenas como símbolo matemático, 
pois eles não indicavam quantidades. Pelo mesmo motivo, 
suspeitamos que os alunos também não devam aceitá-los 
como números, e isso poderá ser um obstáculo epistemológico. 
(ROSA, 1998, p. 82) 
  

 

Assim, evidenciamos que os pressupostos ontológicos estão em 

consonância com a proposta apresentada na dissertação. 

  

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 9 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta apresentada consiste em oito atividades baseadas na 

redescoberta e apoiadas em informações históricas referentes aos problemas 

surgidos ao longo da história da trigonometria.  

Com relação à caracterização da pesquisa trata-se de uma pesquisa 

experimental. A experimentação foi realizada junto a três grupos de 

professores de Matemática que atuavam na 8ª série (atual 9º ano) do Ensino 

Fundamental e/ou no Ensino Médio. 

As atividades são apresentadas por meio de um modelo composto 

pelos seguintes itens: título da atividade, objetivos, conteúdo histórico, material 

a ser utilizado e procedimentos metodológicos. Observamos que as atividades 
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apresentam-se de forma seqüenciada na exploração dos seguintes conteúdos: 

noção de ângulo, ideia da razão de semelhança, cordas de circunferência, 

surgimento do seno, cosseno, tangente e cotangente e construção e 

interpretação do ciclo trigonométrico e das tabelas trigonométricas para os 

arcos fundamentais. 

 

b) Matriz teórica 
 
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fossa (1997), no que tange ao modelo em que a História da 
Matemática é usada como fonte de atividades. 

· Dockweiler (1996), acerca da concepção de ensino baseada 
na redescoberta. 

Críticas 
desenvolvidas 

· A história da Matemática pode ser um elemento contribuinte 
para o ensino de Matemática, desde que cada professor 
saiba utilizá-la em sala de aula. 

Problemas 
educacionais 

· Inadequação e formalidade em que a Matemática é 
apresentada em sala de aula, dificultando o desenvolvimento 
de conceitos e habilidades intrínsecas ao pensamento 
matemático. 

· As dificuldades que os professores apresentam no que 
concerne ao conhecimento histórico dos conteúdos 
matemáticos que ensinam. 

· A formação inicial de professores que apresenta lacunas no 
que diz respeito à abordagem da História da Matemática. 
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· A Matemática é concebida como parte de 
um aglomerado de informações existentes 
no arcabouço cultural da humanidade que 
foram adquirindo características de 
ciência.  

Concepção de 
História da 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Recurso para o ensino-aprendizagem da 
Matemática e sua função consiste em 
auxiliar professores e alunos a reconstruir 
o conhecimento matemático elaborado 
anteriormente.  

Concepção de 
aprendizagem 

Investigação 
histórica 

· Defende a participação ativa e crítica do 
aluno na construção de seu conhecimento 
e o papel de orientador das atividades 
desenvolvidas em sala de aula. 

 
d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 

 

Em todas as atividades existe uma preocupação em situar o aluno no 

contexto histórico em que aquele conteúdo começou a ser desenvolvido. Por 

exemplo, o texto histórico apresentado na atividade de exploração de triângulos 

semelhantes expõe as necessidades advindas dos egípcios antigos acerca da 

construção das pirâmides. Situa a realidade egípcia por meio de um problema 

retirado de um importante documento histórico: o Papiro Rhind e apresenta as 

unidades de medidas utilizadas à época. Além disso, desafia o aluno a refazer 

os cálculos dos antigos escribas egípcios e solicita que os alunos reflitam sobre 

a importância do problema para o desenvolvimento do conhecimento relativo à 

semelhança de triângulos. Percebemos, assim, o caráter de atividades de 

redescoberta defendido nos pressupostos teóricos da pesquisa.  
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Observamos a existência de um alerta no que diz respeito ao sucesso 

(ou não) que poderá ser obtido no processo de ensino de Matemática, por meio 

das atividades de investigação que utilizam a História da Matemática. Nesse 

caso, evidenciamos a afirmativa de que a história da Matemática pode ser um 

elemento contribuinte para o ensino de Matemática, desde que cada professor 

saiba utilizá-la em sala de aula.  

Além disso, a proposta didática está em consonância com os 

problemas apresentados por ter como objetivo validar uma proposta didática 

junto a professores que atuam no Ensino Fundamental, contribuindo, de certa 

forma, para o desenvolvimento profissional desses sujeitos. 

À vista das reflexões expostas anteriormente ratificamos que os 

pressupostos teóricos estabelecem conexões com a proposta didática 

apresentada na dissertação. 

 
 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
 

A aprendizagem matemática é concebida a partir da participação ativa 

e crítica do aluno na construção de seu conhecimento de acordo com o 

fragmento a seguir. 

 

Ele deve participar da construção do próprio conhecimento de 
forma mais ativa e crítica possível, relacionando cada saber 
construído com as necessidades históricas e sociais nele 
existentes. (MENDES, 1997, p. 42) 

 

 Podemos observar essa concepção nas atividades propostas a 

exemplo da atividade, cujo título é “Medindo a altura de objetos pela sombra”. A 

proposta dessa atividade é levar os alunos a aventurarem-se no cálculo de 

alguma edificação, objeto ou árvore, conforme podemos observar no seguinte  

fragmento. 

Seria bastante interessante nos aventurarmos a calcular 
(medir) a altura de algum objeto, construção ou árvores a partir 
da experiência vivenciada por Tales. Vamos tomar alguns 
passos para tentar determinar a medida procurada. (MENDES, 
1997, p. 42) 
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.  

Os alunos são levados a realizar observações, representações, 

discussões entre os pares, dentre outras situações em que fica clara a 

participação ativa do aluno, por meio de uma reconstrução histórica. Nesse 

sentido, observamos que os pressupostos ontológicos estão em consonância 

com a proposta apresentada. 

 

4.2  Síntese da análise reflexiva realizada nas dissertações 

 

Ao realizar a análise reflexiva realizada nas dissertações pudemos 

perceber que os temas apresentados nas pesquisas são bastante variados 

compreendendo os seguintes conteúdos matemáticos: proporcionalidade, 

ternos pitagóricos, funções, números complexos, logaritmos, equações de 2º 

grau e trigonometria.  

Em todas as pesquisas houve o desenvolvimento da proposta didática. 

Constatamos que três pesquisas foram desenvolvidas no âmbito da formação 

inicial de professores de Matemática, duas foram realizadas junto a professores 

de Matemática, uma com alunos do Ensino Médio, duas com alunos 

matriculados no Ensino Fundamental e uma foi desenvolvida com alunos em 

um Curso de Engenharia Mecânica. 

Em relação ao referencial teórico adotado nas dissertações, 

verificamos uma presença significativa dos trabalhos de Mendes (2006, 2001), 

no que diz respeito ao caráter investigatório da história no ensino da 

Matemática, bem como à utilização de textos históricos e de Fossa (1997, 

1998, 2001), no que tange aos diversos usos da História da Matemática, bem 

como à utilização de  atividades estruturadas e material manipulativo, por meio 

da História da Matemática.  

Os problemas educacionais apontados nas pesquisas referem-se às 

lacunas na formação inicial dos professores de Matemática, no que diz respeito 

a um aprofundamento nos estudos relacionados à História da Matemática,  às 

dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam em relação aos 
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conteúdos matemáticos, à forma como os conteúdos são abordados em sala 

de aula, às abordagens a-históricas da Matemática apresentadas nos livros 

didáticos, a falta de motivação e o desinteresse dos alunos para à 

aprendizagem matemática. 

Em relação às críticas desenvolvidas na pesquisa, procuramos detectar 

nos textos que compuseram as dissertações se haviam menções às limitações 

ou lacunas relacionadas à História da Matemática no ensino de Matemática ou, 

ainda, se os autores sinalizavam para alguns condicionantes acerca dessa 

abordagem.  

Nesse sentido, verificamos que três pesquisas não fazem nenhum 

registro quanto a possíveis lacunas, limitações ou condicionantes, o que 

configura, de certa forma, uma visão ingênua da História da Matemática ou até 

mesmo uma apologia ao seu uso. Esses trabalhos passam uma visão de que a 

História da Matemática irá solucionar todos os problemas relacionados ao 

ensino e aprendizagem da Matemática. Todavia, encontramos trabalhos que 

sinalizam alguns elementos relacionados às lacunas, limitações ou 

condicionantes. A esse respeito encontramos dois trabalhos que criticam o 

desenvolvimento de uma história da matemática em sala de aula somente com 

o propósito de motivar os estudantes ao aprendizado.  

Além disso, três trabalhos revelaram uma preocupação em alertar para 

o fato de que o possível sucesso  obtido com uma proposta didática que verse 

sobre a história da matemática, teria como condicionante o método de 

abordagem utilizado pelo professor de matemática, bem como uma clareza, 

também por parte do professor, quanto aos objetivos os quais deveriam ser 

atingidos com o desenvolvimento da proposta.  

Posto os principais elementos que dizem respeito aos pressupostos 

teóricos que compuseram as dissertações, passamos a sintetizar as conexões 

entre esses pressupostos e a proposta didática apresentada na pesquisa. 

Na análise reflexiva realizada nas dissertações observamos que muitos 

trabalhos de pesquisa apresentam algum tipo de desconexão entre a proposta 

didática e algum dos pressupostos teóricos adotados na pesquisa. Detectamos 
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que apenas três trabalhos apresentam-se em consonância com os 

pressupostos teóricos defendidos em seus textos. 

Observamos que, muitas vezes, a pesquisa apresenta um referencial 

teórico que fundamenta uma abordagem dinâmica relacionada à história da 

Matemática, mas na materialização da proposta didática ainda recorre-se a 

estratégias vinculadas a um ensino tradicional, que não privilegiam atividades 

em que os alunos possam interagir e refletir sobre a temática abordada. Muitas 

vezes as estratégias que são adotadas, são alvo de críticas por parte dos 

pesquisadores. 

As perspectivas teóricas apresentadas nas pesquisas contemplaram a 

Perspectiva Evolucionista Linear, em duas pesquisas; a Perspectiva 

Construtivista Operatória em duas pesquisas; a Perspectiva Evolutiva 

Descontínua em duas pesquisas; e a Perspectiva da Investigação Histórica em 

duas pesquisas. Constatamos que uma das pesquisas apresenta uma 

concepção de História da Matemática vinculada à Perspectiva de Investigação 

Histórica, com elementos vinculados ao princípio recapitulacionista. Nenhuma 

dissertação aproximou-se da perspectiva teórica relacionada aos Jogos e 

Vozes e Ecos. 

Em relação à concepção de Matemática, verificamos nas pesquisas 

visões relacionada a uma ciência dinâmica, construída pelos homens na busca 

de soluções para problemas, por  meio de tentativas, erros e acertos.  

No que diz respeito à História da Matemática, observamos uma 

diversidade de expressões referentes ao seu uso no ensino de Matemática, tais 

como História da Matemática como recurso pedagógico, estratégia de ensino, 

ferramenta de ensino, recurso didático e recurso metodológico. Isso pode 

indicar que ainda não há uma clareza quanto a função que a História da 

Matemática pode exercer no ensino dessa disciplina. 

Evidenciamos que a História da Matemática apresenta-se como uma 

possibilidade de explorar os conteúdos matemáticos a partir de contextos 

diferenciados como o social, o cultural e o histórico.  
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Também percebemos que a História da Matemática é concebida como 

fonte de motivação para os alunos estudarem a Matemática e fonte de 

compreensão dos conteúdos.  

Além disso, a História da Matemática é apresentada como um 

instrumento que permite ao professor identificar as dificuldades dos alunos, 

relacionando essas dificuldades com àquelas que os matemáticos do passado 

teriam se deparado.  

A aprendizagem é compreendida como um processo de aquisição de 

conceitos que serão utilizados na solução de problemas. Em muitas pesquisas 

são apresentados os pressupostos construtivistas de aprendizagem, de forma 

superficial. Também constatamos uma concepção de aprendizagem atrelada 

ao desenvolvimento de habilidades e competências, bem como à participação 

ativa e crítica do aluno na construção de seu conhecimento. 

Ao analisarmos as relações as possíveis formas em que as 

concepções de Matemática, História da Matemática e aprendizagem 

Matemática materializam-se na proposta didática apresentada nas 

dissertações, constatamos alguns distanciamentos entre esses elementos e à 

concepção de História da Matemática. 

Esse distanciamentos evidenciados nas pesquisas nos levam a refletir 

sobre o papel das teorias nas pesquisas que versam sobre a História da 

Matemática no ensino de Matemática. Parece-nos que existe uma dificuldade 

de compreensão no papel que uma determinada teoria poderia desempenhar 

em uma pesquisa. Somos levados a tecer algumas conjecturas acerca desse 

quadro, como uma possível “obrigação” que os mestrandos teriam em 

“enquadrar” a sua pesquisa em uma determinada teoria, sem efetivamente 

estabelecer uma relação dialética entre teoria e prática. Percebemos nas 

pesquisas que apresentam desconexões entre os pressupostos ontológicos e a 

proposta didática que os capítulos relacionados à fundamentação teórica, à 

metodologia, à proposta didática propriamente dita e à análise não expressam 

um diálogo entre si, sendo apresentados de forma estanque. Como exemplo, 

podemos citar pesquisas que expuseram princípios construtivistas relacionados 
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à aprendizagem matemática sem, no entanto, ter o cuidado de apresentar 

propostas didáticas que contemplassem esses princípios.  

Nesse sentido, a análise reflexiva realizada aponta para a fragilidade 

das pesquisas no que diz respeito a capítulos teóricos superficiais e 

desconectados da proposta didática e o resultado final com características de 

relato de experiência. 

 

 

4.3  Análise reflexiva das teses 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 10 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta apresentada baseou-se na elaboração de três módulos de 

atividades, desenvolvidos em grupos e épocas diferentes, a saber: 1º) trinta e 

oito professores em formação ou em exercício, participantes do mini-curso 

sobre construção de tabelas trigonométricas, ocorrido na XIX Semana de 

Matemática da UFRN; 2º) Doze alunos matriculados na disciplina Tópicos da 

História da Matemática, do Curso de Licenciatura em Matemática, da UFRN; 

3º) Treze alunos matriculados na disciplina Didática da Matemática, do Curso 

de Licenciatura em Matemática, da UFRN. 

Com relação à caracterização da pesquisa tratou-se de uma pesquisa 

experimental e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi baseada no livro I da 

obra “De Revolutionibus Orbium Coelestium”, de Nicolau Copérnico. A 

experimentação foi realizada em três momentos. No primeiro, os sujeitos foram 

professores em formação e em serviço participantes de um mini-curso sobre 

construções de tabelas trigonométricas. No segundo, os sujeitos da pesquisa 

foram os alunos da disciplina Tópicos da História da Matemática, do Curso de 

Licenciatura em Matemática, da UFRN. E no terceiro momento, os sujeitos 
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foram alunos da disciplina Didática da Matemática, do Curso de Licenciatura 

em Matemática, da UFRN 

Com relação ao módulo de atividades relativo ao primeiro e segundo 

momentos, observamos a presença de um texto introdutório, de caráter 

informativo, sobre tabelas trigonométricas em que há o destaque para a sua 

origem no Antigo Egito, seu desenvolvimento na Grécia Antiga e o fato de que 

foi um conhecimento que surgiu para atender determinadas necessidades dos 

povos antigos. Destaca o papel de Hiparco como pai da Trigonometria e 

Ptolomeu e sua obra “O Almagesto”, que se constitui na mais importante obra 

de trigonometria da antiguidade. As atividades exploram as construções 

geométricas com régua e compasso, tais como realizar a divisão em partes 

iguais em uma circunferência, estabelecer relações entre as cordas 

determinadas pelos polígonos inscritos em circunferências e os seus 

respectivos lados, estabelecer as relações entre as cordas dos arcos e os 

senos de ângulos  determinados. As atividades trabalhadas no terceiro 

momento culminam na construção de uma tabela trigonométrica por meio dos 

passos adotados por Nicolau Copérnico.  

 

b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Gauthier (1998), Schulman (1986), Fiorentini, Souza Jr. e 
Melo (1998), Fiorentini e Nacarato (2005) e Tardif (2006), no 
que diz respeito aos saberes docentes na formação do 
professor de Matemática. 

· Brito, Neves e Martins (2004), acerca da possível articulação 
da História da Matemática entre a formação específica, 
formação pedagógica e prática docente, no âmbito da 
formação de professores. 

· Chevallard, Bosh e Gascón (2001) e Mendes (2001), sobre a 
atividade Matemática. 

Críticas · Não é exposto nenhum aspecto limitador relacionado à 
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desenvolvidas História da Matemática no ensino de Matemática.  

Problemas 
educacionais 

· Dificuldade que os professores apresentam no tocante a 
conteúdos de geometria e trigonometria. 

· Baixos índices de proficiência em Matemática, retratados em 
avaliações de larga escala como SAEB18, PISA19, ENEM20, 
ENADE21 e ENCCEJA22, observados em todos os níveis de 
ensino: fundamental, médio e superior. 

 

 

c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· Conhecimento que faz parte do cotidiano 
e elemento essencial para a compreensão 
do mundo. Além disso, é uma ciência que 
foi construída ao longo do tempo por meio 
de problematizações. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Evolutiva 
descontínua 

· A História da Matemática é utilizada 
pedagogicamente. 

· Concebida como um instrumento que 
pode contribuir com a formação do 
professor de Matemática ao levá-lo a 
refletir sobre as descobertas da 
humanidade, movidas pela curiosidade de 
saber mais sobre si e sobre o mundo e, 
dessa forma, fazer com que perceba o 
quanto é importante estimular a 
curiosidade do estudante e entender o seu 
papel crucial na formação discente. 

Concepção de 
aprendizagem 

Evolutiva 
descontínua 

· Relacionada à superação de obstáculos 
epistemológicos. 

                                                           
18 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica  
19Programme for Internacional Sudent Assessment (Programa Internacional para Avaliação de Alunos) 
20 Exame Nacional do Ensino Médio 
21 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
22 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
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d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
Observamos uma conexão entre a proposta apresentada e os 

referenciais teóricos adotados na pesquisa, no que diz respeito aos saberes 

docentes do professor de Matemática, pois a forma como as atividades foram 

elaboradas permitiram que os futuros professores pudessem perceber como 

parte da construção dos conceitos envolvidos na trigonometria foram 

desenvolvidos historicamente, tendo como fio condutor, para isso, a obra de 

Nicolau Copérnico. 

No entanto, evidenciamos algumas dissonâncias entre os pressupostos 

teóricos vinculados ao uso da História de Matemática como instrumento de 

superação de obstáculos epistemológicos e a proposta didática.  

Apesar de ter havido uma preocupação em mostrar aos alunos o 

caráter dinâmico da construção do conhecimento matemático, especificamente 

no que diz respeito  aos conceitos relacionados à Trigonometria, não foram 

exploradas nas atividades os possíveis obstáculos os quais os matemáticos 

antigos teriam passado e as relações desses obstáculos com as dificuldades 

apresentadas pelos futuros professores ao realizar as atividades propostas. 

No que diz respeito aos problemas educacionais apontados, 

evidenciamos uma consonância entre a proposta e os elementos referentes à 

formação de professores, já que a proposta objetivou minimizar as lacunas 

relacionadas ao conhecimento de trigonometria, via História da Matemática. 

Todavia, há uma dissonância entre a proposta e os problemas relacionados às 

avaliações em larga escala, haja vista que esses problemas possuem uma 

repercussão mais abrangente do que a proposta apresentada. 

Constatamos também que a tese não apresenta nenhuma reflexão no 

que diz respeito às possíveis limitações que podem emergir de uma 

abordagem histórica no ensino de Matemática.  
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e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
 

 
As concepções de Matemática, História da Matemática e aprendizagem 

Matemática apresentadas na tese aproximam-se da perspectiva evolutiva 

descontínua, conforme podemos observar no fragmento a seguir. 

 

[...] entendemos que o estudo histórico de um conceito ou de 
um tema é muito importante para o professor de matemática, 
em formação e em exercício, por evidenciar os obstáculos 
epistemológicos do processo de construção do conhecimento 
desse tema, possibilitando a análise de diferentes significados, 
definições e modos de representação, e ainda das dificuldades 
que historicamente se impuseram na elaboração desses 
conceitos [...] (MENDES, M., 2010, p. 20-21).  

 

Ao analisarmos a proposta didática, constatamos que, nas atividades 

propostas, existe uma preocupação em repetir o processo de construção da 

tabela trigonométrica de senos, utilizado por Copérnico.  

Para tal, no início das atividades é apresentado um texto que destaca 

os aspectos socioculturais relacionados à construção das teorias geocêntrica e 

heliocêntrica, as quais foram o pano de fundo para a construção da tabela. Em 

seguida o texto é feito um convite ao futuro professor para que ele construa a 

tabela trigonométrica dos senos, a partir dos estudos de Copérnico. Após a 

construção da tabela, o futuro professor faz a comparação de sua tabela com 

aquela construída por Copérnico. Nesse sentido, a concepção de Matemática 

apresentada na tese está contemplada na proposta didática. 

Na citação a seguir, observamos os objetivos que levaram a 

pesquisadora a elaborar a proposta didática. 

 

[...] decidimos aplicar, com alunos do curso de formação de 
professores de Matemática, atividades sobre o processo de 
construção da tabela de senos construída por Copérnico. A 
realização dessas atividades foi movida pelo desejo de 
observarmos as reações e manifestações dos futuros 
professores de Matemática ao conhecerem referido processo, 
não com a intenção de analisarmos a realização das atividades 
pelos licenciandos. Nosso propósito foi o de buscarmos 
elementos que se coadunassem com a análise feita por nós 
acerca dos saberes que a obra de Copérnico pode 
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proporcionar aos professores em formação. (MENDES, M., 
2010, p. 113) 

 

 

Nas duas citações anteriormente expostas, observamos uma 

contradição no que diz respeito à superação de obstáculos epistemológicos. Se 

na primeira citação, evidencia-se uma sinalização de que a história poderia  

evidenciar os obstáculos epistemológicos inerentes ao processo de construção 

do conhecimento, na segunda, observamos que não há uma preocupação em 

analisar as atividades, mas somente avaliar o quanto a obra de Copérnico pode 

contribuir para a formação docente.  

No que diz respeito à concepção de aprendizagem matemática, 

conforme mencionado no início desta seção, evidenciamos uma vinculação 

dessa concepção à superação de obstáculos, conforme podemos observar na 

citação a seguir. 

 

Mas as dificuldades e os obstáculos que os estudantes 
apresentam na aprendizagem de um conceito, podem ser 
explicadas a partir da construção histórica de tal conceito. 
(MENDES, M.,2010, p. 45). 

 

No entanto, não observamos no teor na tese nenhuma discussão 

relacionada aos tipos de obstáculos epistemológicos que os futuros poderiam 

encontrar e superar no desenvolvimento das atividades que culminariam na 

construção da tabela trigonométrica.  

Nas discussões levantadas pela autora, acerca dos resultados 

positivos obtidos no desenvolvimento da proposta didática, junto aos futuros 

professores, observamos reflexões sobre o desenvolvimento de habilidades 

desenvolvidas em manusear instrumentos de medida, acerca da percepção da 

importância de organizar didaticamente uma atividade de ensino,  a respeito da  

construção de saberes profissionais, dentre outros. Mas em nenhum momento 

há uma reflexão e um apontamento sobre quais obstáculos epistemológicos 

teriam possivelmente sido superados pelos sujeitos que participaram da 

pesquisa. Também não conseguimos vislumbrar nas atividades propostas a 

superação de obstáculos relacionados aos conceitos de Trigonometria.  
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Pelos elementos expostos anteriormente, sinalizamos que há algumas 

dissonâncias entre os pressupostos ontológicos apresentados na tese e a 

proposta didática desenvolvida na pesquisa que priorizou o processo de 

construção da tabela trigonométrica, a partir dos estudos de Copérnico.  

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 11 

 

a) Descrição da proposta 
 

Com relação à caracterização da pesquisa tratou-se de uma pesquisa 

bibliográfica e experimental dividida em três etapas: diagnóstico, 

experimentação e avaliação final.  

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos da disciplina Matemática I, do 

Curso Normal Superior, do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

(IFESP), localizado no município de Natal/RN. A etapa de pesquisa 

bibliográfica teve sua base em consulta a livros, artigos, teses e sites que 

versavam sobre artefatos históricos.  

A proposta apresentada consistiu na elaboração e desenvolvimento de 

atividades que utilizaram artefatos 23  históricos, divididas por civilizações, a 

saber: egípcia, babilônica, maia e romana. Todas as atividades apresentaram 

um padrão que iniciava com a contextualização no tempo e no espaço do 

artefato utilizado. Para isso, foram lançadas questões que objetivavam fazer 

um levantamento inicial acerca do conhecimento que os alunos tinham acerca 

do artefato. Após, era solicitado aos alunos que pesquisassem e 

apresentassem os resultados de suas pesquisas para os demais participantes.  

Os artefatos egípcios apresentados nas atividades foram o Papiro 

Rhind, a cabeça da clave do Faraó Nermer e o olho de Hórus. Os artefatos 

babilônicos foram os tabletes mesopotâmicos. Os artefatos maias consistiram 

                                                           
23  Artefatos históricos, nessa pesquisa, são compreendidos como objetos, documentos, 
monumentos, imagens, fotografias e outros materiais que dão sentido às ações do homem no 
passado e que representam o dito e o feito na história da humanidade. 
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no Códice de Dresden, no calendário maia e na pirâmide de Kukulcan. O 

artefato romano foi o ábaco de bolso. 

 
 

b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Vigotsky (1991, 1993) e Oliveira (1993), no que tange à 
utilização de artefatos históricos como fio condutor nas 
atividades de ensino.  

· Mendes (2001), Gutierre (2003), Fossa (2001) Miguel (2003) 
e Souza (2004) no que diz respeito as formas de 
desenvolvimento de conteúdos matemáticos via História da 
Matemática.  

· Miguel e Miorim (2004) e Jones (1969) acerca da 
necessidade de esclarecimento dos porquês matemáticos 
desencadeado pela história dos conteúdos matemáticos. 

· Mendes (2001) e Fossa (2006) sobre atividades de ensino 
via História da Matemática. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não é exposto nenhum aspecto crítico relacionado à História 
da Matemática no ensino de Matemática.  

Problemas 
educacionais 

· Fragilidade e dificuldades que os educadores que atuam nas 
séries iniciais e na educação de jovens e adultos apresentam 
no trato com os conteúdos matemáticos, bem como a 
concepção desses profissionais de que a Matemática é difícil 
e acessível a poucas pessoas; 
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Criação humana, originada das 
necessidades de resolução de problemas 
originados dos contextos sociais, culturais, 
econômicos e práticos.    

Concepção de 
História da 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Recurso didático. 
· Propicia momentos de reflexão e análise 

acerca dos pensamentos utilizados pelos 
matemáticos em determinados períodos 
históricos. 

Concepção de 
aprendizagem 

Investigação 
histórica 

· Apresenta o elemento humanizador 
necessário para que os alunos 
desenvolvam a capacidade de criação em 
sala de aula e destaca o papel do 
professor como mediador e organizador 
da aprendizagem. 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 

 

As atividades apresentadas na proposta didática estão em consonância 

com os pressupostos teóricos apontados na pesquisa, pois foram elaboradas 

no intuito de contribuir com a formação docente e estimular a pesquisa por 

parte dos licenciandos, levando em consideração que 

 
A história das sociedades antigas elucida a grande importância 
que o papel dos arquivos, documentos, monumentos, objetos e 
outros artefatos representam para a construção do 
conhecimento científico. As variedades de informações 
contidas em diferentes fontes históricas contribuem com as 
pesquisas históricas, fornecendo uma grande quantidade de 
conhecimentos sobre o funcionamento e as transformações 
ocorridas nas sociedades ao longo do tempo. (OLIVEIRA, 
2009, p. 85) 
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Nesse sentido, além de valorizar o artefato como fonte de pesquisa e 

utilizá-lo para extrair informações sobre a cultura a qual pertencia, a proposta 

didática elaborada nessa tese sinaliza para a integração da figura do professor 

e a figura do pesquisador, haja vista que o artefato não fala por si só, é preciso 

que o professor se aproprie dele, investigue como e que tipo de conhecimento 

matemático foi gerado a partir do artefato e, com isso, utilize-o para fins 

pedagógicos. 

O estímulo à pesquisa, detectado nas atividades propostas, também 

pode ser observado nos comandos elaborados para tais atividades, a saber: 

analise, pesquise, crie, reconstrua, sistematize.  

Por exemplo, na exploração do artefato Códice de Dresden, 

pertencente à civilização maia, há uma atividade intitulada “Dando margem à 

criatividade”. Nessa atividade, os alunos devem pesquisar documentos 

relacionados à civilização maia, objetivando construir uma réplica do artefato. 

Observamos aqui um processo de ensino que pode estimular a criatividade dos 

alunos ao instigar curiosidade por meio da pesquisa e da construção da réplica. 

Com essa atividade o aluno poderá se sentir envolvido no processo, o que o 

leva a ter uma maior compreensão sobre o conteúdo matemático. Com uma 

maior compreensão, esse aluno poderá ter a sua confiança aumentada em 

relação à disciplina.  

Diante dos elementos apresentados nos parágrafos anteriores 

ratificamos nossa conclusão de que há uma consonância entre os 

pressupostos teóricos e a proposta didática apresentada nessa investigação. 

 
 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 
 
Os pressupostos ontológicos apresentados na tese que dizem respeito 

à concepção de História da Matemática relativa à perspectiva teórica da 

investigação histórica estão em consonância com a proposta didática,  haja 

vista que 
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A proposta de utilizar a História da Matemática por meio de 
atividades de ensino, nas aulas dos cursos de formação para 
esses níveis de ensino, é relevante, pois, segundo estudos 
realizados, nos permite a investigação das ideias que deram 
origem ao conhecimento gerado em cada contexto social, além 
de considerar as contribuições dos aspectos socioculturais, 
políticos e econômicos nesta construção [...] (OLIVEIRA, 2003, 
p. 82)   

 

A materialização da concepção de História da Matemática pela 

investigação histórica pode ser observada nas atividades apresentadas na 

proposta didática, a exemplo da atividade que explora o artefato egípcio Papiro 

Rhind.  

No início dessa atividade, é solicitado aos alunos que façam um 

levantamento acerca do significado da palavra papiro e pesquisem a história do 

artefato, destacando a época em que foi produzido, o seu conteúdo 

matemático, o local onde se encontra atualmente e a forma como foi escrito. 

Após é sugerida a análise matemática do artefato a partir do problema 79, 

contido nesse artefato. A partir da análise, é solicitado que os alunos criem um 

texto que represente na linguagem atual o problema proposto, apresentem 

outras formas de representação do problema, pesquisem sobre o significado 

dos símbolos utilizados pelos egípcios para representar os números e 

construam uma réplica do artefato, registrando nessa réplica a escrita da 

solução do problema por meio dos símbolos egípcios e a sistematização do 

conteúdo matemático presente no artefato. 

O exemplo exposto no parágrafo anterior também nos mostra como a 

concepção de aprendizagem matemática apresentada na tese está em 

consonância com a proposta didática.  De acordo com a autora da tese,  

 

[...] os aspectos históricos aliados às atividades de ensino e à 
aprendizagem reforçam um caráter mais construtivo e favorável 
à compreensão dos conteúdos matemáticos, fazendo com que 
os alunos entendam o caráter investigativo presente na origem, 
organização e disseminação desses conteúdos ao longo de 
seu processo histórico. (OLIVEIRA, 2003, p. 75) 
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O caráter investigativo está presente tanto na atividade de exploração 

do Papiro Rhind, anteriormente destacada, quanto nas demais atividades que 

exploram outros artefatos históricos. Dessa forma, observamos que as 

atividades históricas propostas podem contribuir para o exercício da 

investigação, além de propiciar um ambiente favorável à aprendizagem da 

Matemática. Destarte, observamos que a proposta didática associada à 

perspectiva de investigação histórica pode estimular a pesquisa, fortalecer o 

papel do professor como mediador e organizador da aprendizagem e estimular 

a criatividade  em sala de aula. 

Na tese encontramos também uma acepção de Matemática oriunda 

das necessidades de resolução de problemas originados dos contextos sociais, 

culturais, econômicos e práticos de diversos povos, conforme observamos na 

citação a seguir. 

 

A história como fonte de objetivos para o ensino de 
Matemática, nos cursos de formação de professores, 
certamente servirá para trabalhar a Matemática como uma 
criação humana, originada pelas necessidades advindas das 
questões sociais, econômicas, culturais e práticas daqueles 
que construíram e constroem a sociedade contemporânea [...] 
(OLIVEIRA, 2003, p. 79) 

 

Essa acepção está materializada nas atividades que compõem a 

proposta didática apresentada na tese, que priorizam a análise e interpretação 

dos artefatos, apresentando-os contextualizados com as épocas e os povos de 

origem. 

A partir dos elementos apresentados nas reflexões anteriormente 

expostas, confirmamos que os pressupostos ontológicos apresentados na 

pesquisa estão em consonância com a proposta didática elaborada. 
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· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 12 

 

a) Descrição da proposta 

 

Com relação à caracterização da pesquisa tratou-se de uma pesquisa 

bibliográfica, baseada na consulta a livros, artigos, teses e sites que versavam 

sobre a temática história da geometria.  

A análise dos dados foi realizada a partir da discussão dos métodos 

utilizados pelos grupos sociais explicitados na bibliografia consultada ou dos 

possíveis métodos que poderiam ser utilizados (sempre que o método não 

estivesse explicitado).  

A proposta apresentada consistiu na exposição e resolução de 

situações-problema de natureza geométrica, originadas das tradições de 

algumas civilizações e povos, a saber: chineses, egípcios, babilônicos, 

indígenas brasileiros e alguns povos africanos. Essas situações-problemas 

foram apresentadas em cinco capítulos, cada um deles versando sobre uma 

temática. Os assuntos abordados foram “O Círculo e o Quadrado”, “Trapézio 

Isósceles, a Pirâmide e o Tronco de Pirâmide”, “Esferas, Cones e Cilindros”, 

“Simetrias” e “Teorema de Pitágoras”. Todos os capítulos relativos às 

atividades mantêm um mesmo padrão. Nesse sentido, iremos expor a forma 

como as situações-problemas foram expostas no terceiro capítulo da tese, que 

versa sobre situações-problema relativas ao quadrado e ao círculo  

A pesquisadora introduz a temática “O círculo e o quadrado” afirmando 

que são duas formas geométricas que aparecem nas civilizações indiana, 

chinesa, babilônica, egípcia, africana e entre os indígenas brasileiros. A partir 

desse ponto apresenta uma série de situações em que essas duas formas 

geométricas são abordadas em algumas civilizações, a saber: na morfologia 

das aldeias dos indígenas brasileiros, nos artefatos dos indígenas brasileiros 

(objetos de uso pessoal, cestaria, rodas de teto, utensílios domésticos, 

desenhos para decoração de cerâmicas, couros, potes e pratos e objetos 

rituais), na construção dos altares indianos (a exemplo do altar do falcão), nas 
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construções egípcias (pirâmides, carruagens, pratos de balança), nas tradições 

mesopotâmicas (os zigurates - pirâmides com degraus e rampas laterais 

coroadas por um templo, carros de boi e objetos confeccionados em prata), nos 

objetos utilizados na China (recipientes de vinho), nos povos africanos (na 

decoração de tecidos, na confecção de chapéus, em colares e vasilhames).  

Além disso, são apresentados e discutidos problemas que exploram as 

formas geométricas relativas a quadrados, retângulos e círculos, bem como à 

quadratura do círculo, que foram originados no contexto sócio-cultural das 

civilizações apresentados no parágrafo anterior. 

 

b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fauvel (1991), acerca da dimensão histórica no ensino da 
Matemática, que compreende o uso da História da 
Matemática como um recurso pedagógico a ser incorporado 
ao trabalho do professor. 

· Miguel (1993), sobre a abordagem indireta de abordar a 
história da matemática no ensino. 

· Radford (1996), sobre a história da matemática como um 
recurso útil para o processo de entendimento da formação do 
pensamento matemático e sobre as formas  como esse 
entendimento pode ser utilizado na preparação das aulas de 
matemática. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Não foram  evidenciadas críticas. 

Problemas 
educacionais 

· A forma como a geometria é trabalhada nas escolas, tais 
como a concepção formalista em que a geometria é 
abordada em sala de aula, que a destitui de suas referências 
histórico-culturais, enfatizando em seu ensino sua simbologia 
e regras. 

· A neutralidade com que os conteúdos matemáticos são 
abordados, o que transmite uma ideia de conhecimento 
imutável que transcende o tempo e o espaço. 
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· A sala de aula como espaço de repetição e não de 
descobertas e experimentações. 

· A algebrização da geometria, que a distancia de seu caráter 
utilitário. 

· O despreparo dos professores para o ensino da Geometria e 
a falta de consciência destes profissionais quanto à 
contribuição que a História da Matemática pode dar à 
formação dos alunos de uma forma geral.  

 

c) Matriz de análise ontológica 

Categorias  
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática  

Sociocultural  

· Ciência construída pelo homem, imperfeita 
e sem verdades universais.  

· Não existe uma única matemática. Cada 
sociedade constrói a sua matemática. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Sociocultural  

· História da Matemática como recurso 
pedagógico. 

· Instrumento que propicia a visualização da 
diversidade cultural inerente à 
matemática. 

Concepção de 
aprendizagem 

Sociocultural  

· Atribui um papel ativo ao aluno, 
defendendo que ele deve propor, explorar 
e investigar problemas de Matemática. 
Para tal, o ambiente de pesquisa 
Matemática deve permear a sala de aula. 

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 

A autora apresenta a dimensão histórica no ensino da matemática, 

entendida como o uso da história da matemática como recurso pedagógico 

para ensinar matemática e não para dar aulas de história da matemática. Esse 

argumento é apoiado no fato de que a história da matemática como um recurso 
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pedagógico a ser incorporado ao trabalho do professor é benéfico, tendo em 

vista que 

o professor-aluno conhecendo através da história da 
matemática as diversas formas como determinados conceitos 
foram tratados desde a sua origem em um problema prático até 
a sua extensão teórica respondendo a problemas intrínsecos a 
própria matemática, terá melhores condições de escolher 
estratégias pedagógicas para trabalhar tais conceitos com seus 
alunos, de entender os diversos modos como seus alunos 
interagem com esses conceitos e de organizar melhor os 
conteúdos trabalhados em sala de aula tendo maior 
consciência do porquê abordar este ou aquele conteúdo. 
(GASPAR, 2003, p. 19) 

 

Um exemplo desse quadro pode ser visualizado no capítulo da tese 

intitulado “Quadrados, retângulos e círculos” em que são apresentados 

problemas históricos que versam sobre esses conteúdos, resolvidos e 

comentados. A autora apresenta uma série de problemas oriundos da cultura 

indiana, como o problema para construir um quadrado de área igual a um 

retângulo, resolvido por dois diferentes métodos. O primeiro retirado do livro 

Baudhayana Sulbasutra 24  e o segundo retirado de Apastamba Sulbasutra. 

Também é apresentado o problema que consiste em construir um quadrado, 

igual em área, a dois quadrados desiguais. Esses problemas são oriundos da 

necessidade de construção de altares públicos, como por exemplo, o Altar do 

Falcão, que deveria possuir uma forma muito próxima de um pássaro.  

Constatamos que as situações-problemas apresentadas na tese estão 

em consonância com a abordagem indireta defendida pela pesquisadora, que 

consiste em realizar uma reconstituição histórica com fins pedagógicos, dando 

ênfase aos problemas históricos e seus métodos de resolução. Nessa 

perspectiva, observamos uma preocupação em dar sentido aos assuntos 

matemáticos desenvolvidos em diferentes sociedades e períodos; em comparar 

o modo como resolvemos o problema hoje aos processos usados em outras 

épocas e em outros grupos sociais; e em apresentar ideias históricas e 

culturais dos povos e épocas envolvidas. 

                                                           
24 Os Sulbasutras são fontes de conhecimento da matemática indiana do período védico. 
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Além disso, observamos que as situações-problemas apresentadas na 

tese associam a geometria às suas referências histórico-culturais, 

desmistificam a matemática como um conhecimento imutável ao mostrar as 

variadas formas que diversas civilizações encontraram para resolver problemas 

e priorizam um trabalho em sala de aula em que as experimentações e 

descobertas podem emergir por meio das situações-problemas. Ademais, a 

proposta apresentada na tese tem como público-alvo futuros professores e 

pretende contribuir, via história da Matemática, para que esses sujeitos 

vivenciem experiências que os façam refletir sobre aspectos relacionados à 

dimensão histórica no ensino-aprendizagem dos conteúdos inerentes à 

geometria. 

Diante dos elementos apresentados anteriormente concluímos que os 

pressupostos teóricos estão em consonância com a proposta didática 

apresentada na tese. 

 
 

e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 

No transcorrer da análise das situações-problema observamos que 

houve uma preocupação em apresentar várias soluções advindas de diversas 

civilizações da antiguidade. Dessa forma, é possível com este rol de atividades 

selecionadas na tese levar os futuros professores (público o qual essas 

atividades foram elaboradas) a observar as diversas formas que um mesmo 

problema foi trabalhado por diferentes povos.  

Os problemas apresentados na tese podem oportunizar a comparação 

entre os diversos métodos utilizados para as suas soluções, além de permitir 

que a Matemática seja vista sob um ângulo social, ou seja, como um saber 

oriundo de práticas sociais e desenvolvido como forma de resolver problemas, 

conforme podemos observar no fragmento a seguir. 
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[...] para chegar à forma a que temos acesso hoje, a 
matemática levantou hipóteses, alimentou dúvidas, viveu 
incertezas, imprecisões, enfim cometeu “erros” e acertos no 
movimento de sua constituição como ciência (GASPAR, 2003, 
p. 15, grifo da autora) 

 

Um exemplo do anteriormente exposto pode ser observado no capítulo 

que apresenta a temática da quadratura do círculo. A autora apresenta as 

soluções do problema que pede para encontrar um círculo igual em área a um 

quadrado dado. Essas soluções são encontradas em três sulbasutras: 

Apastamba Sulbasutra, Baudhayana Sulbasutra e Manava Sulbasutras. 

Segundo a autora, a origem desses problemas, na tradição indiana, deve-se ao 

fato de que nesta civilização as sepulturas quadradas e circulares deveriam ter 

a mesma área. Esse exemplo e os demais problemas apresentados estão em 

sintonia com a concepção de Matemática defendida na tese, pois mostram uma 

ciência construída pelo homem a partir das necessidades inerentes à 

sociedade no qual esse homem se situava. Além disso, realçam o fato de que 

cada sociedade constrói a sua matemática, desmistificando a ideia de que 

exista uma única matemática. 

A concepção de aprendizagem apresentada na tese atribui um papel 

ativo ao aluno. Nessa perspectiva, observamos que as situações-problemas 

convergem para essa perspectiva. Propostas que levam os alunos a 

construírem a base de um altar em formato de trapézio ou ainda que propõem 

a transformação de um retângulo ou quadrado em um trapézio de mesma área 

com a menor base dada (ambos de origem indiana) propiciam aos alunos a 

exploração e investigação de problemas de Matemática 

A diversidade das atividades apresentadas na tese e que foram 

desenvolvidas para a exploração em sala de aula, podem permitir que o futuro 

professor tenha a oportunidade de ter uma visão detalhada do contexto social 

das diversas épocas em que os problemas foram registrados, dos grupos 

sociais que desenvolveram e chegaram a solução dos problemas, dos variados 

instrumentos que esses grupos possuíam para a resolução dos problemas e de  

quais instrumentos foram desenvolvidos para que os problemas fossem 
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solucionados. Assim, os pressupostos ontológicos estão em consonância com 

a proposta didática apresentada na tese. 

 

 

· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 13 

 

a) Descrição da proposta 

 

A proposta apresentada compreendeu a elaboração e testagem de 

atividades de ensino que uniram elementos do construtivismo e da História da 

Matemática para o estudo de conteúdos de trigonometria. O diferencial da 

pesquisa consiste na apresentação de um modelo de atividades que 

compreende o nome da atividade, os objetivos, o conteúdo histórico, o material 

a ser utilizado, a operacionalização, os desafios propostos, o exercício de 

sistematização e formalização do conhecimento, além de outras atividades 

complementares.  Com relação à caracterização da pesquisa trata-se de uma 

pesquisa experimental, baseada em uma abordagem etnográfica da realidade 

escolar. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos de uma escola pública, 

localizada no município de Natal/RN. A intervenção foi realizada em dois 

momentos: no primeiro, com cinco turmas da 1ª série do Ensino Médio (154 

alunos) e no segundo com um grupo menor de alunos (44 alunos). 

O módulo proposto contempla onze atividades que objetivam introduzir 

o conteúdo de trigonometria plana na 1ª série do ensino médio. As atividades 

são desenvolvidas utilizando-se os instrumentos básicos de desenho (régua, 

esquadros, compasso e transferidor). Vale salientar que esses instrumentos 

são pouco explorados em sala de aula e existem estudos, a exemplo da 

pesquisa de Turra e Novaes (2013) que constatataram o desconhecimento por 

parte dos alunos tanto no que diz respeito ao manuseio, quanto da 

nomenclatura dos instrumentos básicos de desenho. 
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b) Matriz teórica 

 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Fossa (1995; 1998), no que diz respeito ao uso de atividades 
históricas como fonte geradora de conhecimento 
matemático. 

· Skemp (1980; 1989), acerca do processo construtivo do 
conhecimento matemático. 

· Miguel (1993; 1996), Dockweiler (1996), Fauvel (1991); 
Fauvel e Maanen (1997) e Ferreira (1998) acerca das 
propostas quanto ao uso da História da Matemática. 

Críticas 
desenvolvidas 

· A História da Matemática contribuirá para a melhoria do 
ensino da disciplina se for utilizada a partir de situações 
desafiadoras para o aluno. 

Problemas 
educacionais 

· As informações históricas raramente são utilizadas pelo 
docente como elemento gerador de conhecimento em sala 
de aula e tampouco aparecem em livros didáticos.  

· A falta de conhecimento acerca do desenvolvimento histórico 
da Matemática, do mesmo modo que a falta conhecimentos 
sobre propostas metodológicas de utilização da História da 
Matemática, por parte dos professores. 

· O freqüente desinteresse dos alunos em relação à forma 
como a Matemática é trabalhada em sala de aula. 
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Estratégia de pensamento para ler, 
compreender e explicar a realidade. 
Constitui-se em uma linguagem na qual 
possui elementos significantes vinculados 
à comunicação das ideias. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

Investigação 
histórica 

· Perspectiva construtivista, centrada em 
situações problematizadoras que levam os 
estudantes à redescoberta da Matemática, 
por meio da sua história. Também é 
compreendida como fonte facilitadora, 
motivadora e geradora de conhecimento 
matemático escolar.  

Concepção de 
aprendizagem 

Investigação 
histórica 

· Alicerçada nos pressupostos 
construtivistas que defendem a construção 
da autonomia no educando, por meio do 
desenvolvimento de sua capacidade de 
curiosidade, desencadeada pela busca do 
conhecimento através da investigação. 

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 
No que diz respeito ao referencial teórico adotado na pesquisa, 

percebemos que há consonância com a proposta apresentada, tendo em vista 

que a proposta privilegia o uso de atividades históricas como fonte geradora de 

conhecimento matemático. Encontra-se também em consonância com os 

problemas educacionais apontados, pois tentam romper com o processo 

tradicional de ensino e utilizam as informações históricas como meio de gerar 

conhecimento em sala de aula, conforme podemos observar no fragmento a 

seguir. 
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o professor deve propor situações que conduzam os alunos a 
redescoberta do conhecimento através do levantamento e 
testagem de suas hipóteses acerca de alguns problemas 
investigados, através de explorações (investigações), pois 
nessa perspectiva metodológica espera-se que eles aprendam 
o “quê” e o “porquê” fazem/sabem desta ou daquela maneira, 
para que assim possam ser criativos [...]. Essa prática, então 
dá oportunidade ao aluno de construir sua aprendizagem, 
através da aquisição de conhecimentos e redescoberta de 
princípios. (MENDES, 2001, p. 89) 

 

A citação anteriormente exposta não somente enfatiza a História da 

Matemática como fonte geradora de conhecimento como também estabelece a 

conjunção construtivismo-história que pode ser materializada nas atividades 

históricas.  

Na atividade que propõe a construção e exploração de um relógio de 

sol, por exemplo, os aspectos históricos são abordados de forma a causar uma 

provocação nos alunos, lançando-lhes desafios e fazendo com que reflitam 

sobre os aspectos relacionados à construção desse relógio, tais como o 

comportamento da sombra da varinha no decorrer das horas, a explicação 

matemática das relações entre o movimento da varinha, a variação de seu 

tamanho e o transcorrer das horas, as conclusões obtidas após a experiência 

de construção vivenciada, dentre outros. 

Observamos em todas as atividades que fazem parte da proposta 

didática os elementos destacados no parágrafo anterior. Nesse sentido, 

ratificamos que existe uma consonância entre os pressupostos teóricos 

apresentados e a proposta didática elaborada na tese. 

Observamos também na análise dessa tese que é apresentado um 

condicionante para o uso da História da Matemática no ensino de Matemática. 

Esse condicionante está atrelado ao fato de que a história pode contribuir para 

a aprendizagem do aluno, desde que sejam propostas atividades desafiadoras  

e provocadoras da curiosidade dos alunos, fazendo com que tenham 

autonomia para a busca e construção do conhecimento matemático.  
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e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 

Em nossa análise percebemos que as atividades propostas pretendem 

desencadear no aluno atitudes de busca pelo conhecimento, estimulando, 

dessa forma, a pesquisa em sala de aula. Todas as atividades apresentadas na 

proposta didática obedecem a um padrão que se configura na apresentação de 

desafios que instigam o aluno a pensar sobre o conteúdo, por meio de um texto 

acerca da história do  conteúdo. No final de todas as atividades é feita a 

solicitação de que os alunos descrevam o que aprenderam durante a atividade, 

estimulando dessa forma a metacognição.  

Construções práticas são privilegiadas nas atividades, tais como a 

construção do relógio de sol, do processo de medição de objetos utilizando sua 

sombra (ou não) e da construção de um trigonômetro. Essas construções 

podem possibilitar que o aluno enxergue a matemática como um conhecimento 

que surge costumeiramente das necessidades advindas dos contextos sócio-

culturais e que desempenham um importante papel para a constituição do 

conhecimento científico. Dessa forma, as atividades contemplam os 

pressupostos apresentados na tese que dizem respeito à natureza do 

conhecimento matemático. 

Ademais, observamos que as atividades levam os alunos a chegarem 

as suas próprias conclusões, a exemplo da atividade que explora o p, em que 

os alunos devem medir o diâmetro e o comprimento de vários objetos de 

formato circular, efetuar a divisão entre o diâmetro e o comprimento de cada 

um e refletir sobre a regularidade dos resultados obtidos. 

Nesse contexto, observamos que a proposta didática está em 

consonância com os pressupostos ontológicos adotados na pesquisa, tanto no 

que diz respeito ao entendimento do uso da História da Matemática em sala de 

aula, quanto aos processos de aprendizagem que se ancoram nos 

pressupostos construtivistas. 
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· ANÁLISE REFLEXIVA DA PESQUISA 14 

 

a) Descrição da proposta 
 

Com relação à caracterização da pesquisa tratou-se de uma pesquisa 

documental, que teve sua base em consulta de textos extraídos de revistas 

nacionais e internacionais, súmulas contidas em anais de encontros e 

congressos nacionais ou internacionais de Educação Matemática, escritos com 

o propósito explícito de estabelecer relações entre história e o ensino 

aprendizagem da Matemática, bem como artigos, capítulo de livros, referencias 

esparsos nas obras de matemáticos, historiadores da Matemática e 

educadores matemáticos, que não tem o propósito explícito de estudar tal 

relação.     

A pesquisa é dividida em três estudos. No primeiro estudo, o autor faz 

um resgate da História da Matemática como um elemento rico para se 

promover o ensino-aprendizagem dessa disciplina. No segundo estudo, o autor 

reconstitui os paradigmas da Educação Matemática na história e aponta oito 

paradigmas inerentes a esse tema, debruçando suas reflexões no “Paradigma 

do formalismo pedagógico clássico”. No terceiro estudo, Miguel (1993) 

apresenta e discute uma unidade de ensino, composta de quarenta e quatro 

atividades, denominada “Estudo histórico-pedagógico-temático” acerca dos 

números irracionais. Essa unidade de ensino mantém um diálogo com os dois 

primeiros estudos apresentados  na tese, constituindo-se na materialização 

desses estudos. 

No início do “estudo histórico-pedagógico-temático” é feita uma 

pequena introdução que tem como objetivo estimular a curiosidade dos alunos, 

utilizando como recurso a calculadora. Ao mesmo tempo remonta ao passado 

fazendo referência ao fato que esse recurso tecnológico não pode contar a 

história do número que ali está impresso, alertando o aluno de que essa 

história pode ser conhecida por outros meios. Para isso, no seguimento da 

atividade, o autor convida os alunos para conhecer a história dos números 
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irracionais. Observamos que o convite instiga ao novo, ao desconhecido, 

impulsionando o aluno a ter interesse para conhecer os números irracionais. 

Após a introdução, é apresentado o texto intitulado “O caminho das 

estrelas” em que é contada, por meio de uma alegoria, a história dos 

pitagóricos, enfatizando as conjecturas que fazem parte dessa história. Após, é 

apresentado o pentagrama como símbolo da boa saúde e da aliança entre os 

homens, revelando o lado místico que essa figura possuía entre os povos da 

antiguidade. Apresenta-se também a história de Hipasus, pitagórico que 

divulgou o conhecimento acerca dos números irracionais, o que era proibido 

pela sociedade dos pitagóricos e acabou sendo punido por isso. Além disso, 

traz a tona alguns mitos como o de Prometeu, Zeus e Pandora e o de Adão e 

Eva, para discutir, de forma lúdica, a questão de poder que o conhecimento 

exerce para aqueles que o possuem.  Nessa perspectiva, é criada uma 

situação que estimula a curiosidade e o espírito de aventura na exploração, 

interesse a motivação para o estudo do tópico relacionado aos números 

irracionais, abordados nas quarenta e quatro atividades que se seguem na 

proposta apresentada pelo autor. 
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b) Matriz teórica 
 

Categorias Acepções presentes na pesquisa 

Referencial 
teórico 

· Grabiner (1975), acerca da importância pedagógica da 
história. 

· Festinger (1975), sobre as dissonâncias cognitivas. 
· David e Hersh (1985), no que diz respeito à Matemática e à 

ética. 

Críticas 
desenvolvidas 

· Tratamento maniqueísta na problematização de questões 
ocorridas no passado e a comparação com situações da 
atualidade. 

Problemas 
educacionais 

· Dúvidas que se apresentam, muitas vezes, aos professores 
no que tange a tomada de decisões nas suas práticas 
cotidianas. Dúvidas essas que se situam nos domínios do 
método e da avaliação, bem como na busca de significado e 
sentido do processo educativo.  
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c) Matriz de análise ontológica 

Categorias 
Referencial de 

análise 
Acepções presentes na pesquisa 

Concepção de 
Matemática 

História 
pedagogicamente 

vetorizada 

· Ciência não neutra que exerce um papel 
decisivo na formação intelectual dos 
sujeitos. 

Concepção de 
História da 
Matemática 

História 
pedagogicamente 

vetorizada 

· História-significação. 
· Instrumento que permite ver a Matemática 

atual em um contexto filosófico, científico 
e social.  

Concepção de 
aprendizagem 

História 
pedagogicamente 

vetorizada 

· Visão construtivista não-radical25 no qual 
defende que a compreensão das 
novidades relacionadas ao saber se dá 
por meio de superações dialéticas de 
“dissonâncias cognitivas”26 induzidas. 

 

 

d) Conexões entre os pressupostos teóricos e a proposta apresentada 
 

Os referenciais que sustentam a importância pedagógica da história da 

Matemática, a ligação entre a Matemática e a ética, bem como a perspectiva 

de aprendizagem relacionada às dissonâncias cognitivas estão materializados 

ao logo das atividades propostas no terceiro estudo da tese. Observamos que 

são utilizados diferentes aspectos da história para contextualizar os números 

irracionais. O texto introdutório permite que o aluno tenha uma visão integrada 

do conhecimento matemático, provocando a busca pela investigação das 

questões apresentadas. Os textos são colocados como situações de partida, 

levantando à formulação de hipóteses que abrirão caminho para as atividades 

                                                           
25 No plano psico-pedagógico a perspectiva construtivista não-radical de ensino aprendizagem é 
entendida como “não-espontaneísmo”. 
 
26 Teoria da dissonância cognitiva, de Leon Festinger (1957). Segundo Festinger (1957) uma dissonância 
cognitiva acontece para o indivíduo sempre que ele é submetido a duas ou mais cognições que lhe 
pareçam incompatíveis entre si. Nesse caso, o indivíduo seria levado a buscar meios para superar esse 
conflito. 
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que serão realizadas posteriormente. Assim, os textos históricos elaborados 

para as atividades levam o aluno a compreender a natureza da Matemática, 

analisando-a de uma forma dinâmica, procurando compreender a forma como 

ela foi se construindo e evoluindo ao longo da história da humanidade.  

As atividades podem servir de mote para que o professor realize, junto 

aos alunos, problematizações de caráter mais amplo, tais como àquelas 

relacionadas a questões de cunho social, político e cultural da época em que 

os conhecimentos foram produzidos.  

Além disso, essas problematizações podem ser relacionadas à época 

atual, contribuindo assim para um ensino de Matemática que não esteja 

somente atrelado a questões conceituais da disciplina, mas também à 

dimensão ética. Questões que podem estabelecer relações entre os aspectos 

sociais, políticos e culturais e o conhecimento produzido em uma determinada 

sociedade ou ainda questões relacionadas ao conhecimento como instrumento 

de poder, podem contribuir  para uma formação ética dos sujeitos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, além de poder contribuir para uma 

formação cidadã. 

Miguel adverte que, ao longo do estudo histórico-pedagógico acerca 

dos números racionais, o professor pode ter muitas oportunidades abertas para 

o trabalho de  problematização de valores junto aos alunos. Questões 

relacionadas à natureza do conhecimento e a sua influência na sociedade, tais 

como: O conhecimento como instrumento de poder? Existem conhecimentos 

inúteis? O clima social, político e cultural de um país exerce algum papel no 

tipo de conhecimento que é produzido?  poderiam ser levantadas e discutidas, 

comparando-as com questões atuais. No entanto, Miguel (1993) apresenta um 

condicionante em relação  a essas problematizações ao afirmar que não é 

intenção tratar essas questões de forma maniqueísta, mas sim, problematizá-

las no intuito de contribuir para uma formação que contemple além de 

conteúdos, valores necessários a melhoria da qualidade de  vida e a restituição 

da dignidade de todos os seres humanos.  

Nessa perspectiva, a proposta apresentada no terceiro estudo da tese 

tenta romper com o caráter a-histórico, técnico e neutro com que, normalmente, 
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a Matemática é apresentada no âmbito escolar, além de configurar-se em uma 

possibilidade de o professor desenvolver um trabalho em sala de aula por meio 

das problematizações advindas das atividades, explorando algumas questões 

de cunho histórico e relacionando-as com a atualidade. 

Diante dos elementos supra mencionados ratificamos que as atividades 

propostas no terceiro estudo estão em consonância com os pressupostos 

teóricos apresentados na tese.  

 

 
e) Conexões entre os pressupostos ontológicos e a proposta apresentada 

 

Ao realizarmos a análise reflexiva referente às conexões entre a 

concepção de aprendizagem e as atividades apresentadas na proposta 

didática, observamos que há uma harmonia entre esses elementos, conforme 

podemos observar na citação seguir:  

 

O estudo histórico-pedagógico operacionalizado inicia-se 
propositalmente com uma dissonância. Psicologicamente, essa 
dissonância se expressa dicotomicamente através da negação 
de um resultado que surge no visor da calculadora a qual, 
provavelmente, aparece aos olhos dos alunos como um 
instrumento eletrônico de cálculo acima de qualquer suspeita. 
Por outro lado, a contestação do resultado vem por parte dos 
matemáticos que já classificaram “√2” como um novo tipo de 
número. O texto sugere que a explicação dessa dissonância 
não pode ser dada prontamente através da rapidez dos 
instrumentos eletrônicos. Há que se fazer um esforço e 
conhecer um segmento da história da humanidade que deverá 
conferir significação a essa e outras dissonâncias. (MIGUEL, 
1993, p. 198, grifo do autor) 

 

Nesse contexto, também é válido ressaltar que as dissonâncias 

cognitivas estão presentes não apenas no início do estudo histórico-

pedagógico, mas ao longo de todas as atividades propostas, as quais 

privilegiam a problematização como forma de o aluno buscar a superação do 

estado tensional provocado pelas dissonâncias inerentes a cada uma das 

atividades. 
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Em relação à concepção de História da Matemática observamos 

também uma sintonia entre os pressupostos apresentados na tese e a proposta 

didática propriamente dita. Para o autor, é mister que para a história da 

matemática promover efetivamente uma aprendizagem matemática 

significativa, 

 

não podemos jamais nos esquecer de que a rede de 
significações que envolve as ideias matemáticas é, ela própria, 
uma construção social, uma vez que não só a atividade 
matemática, como toda atividade humana, é uma experiência 
social construtora de significados. (MIGUEL, 1993, p. 113) 

 

Assim, observamos nas atividades uma preocupação em apresentar a 

matemática, por meio de sua história, em um contexto amplo que abarca 

aspectos filosóficos, científicos e sociais. Um exemplo desse quadro pode ser 

constatado na décima sexta atividade que objetivou trabalhar elementos acerca 

da incomensurabilidade de segmentos. Essa atividade leva o aluno a refletir 

acerca dos argumentos utilizados por  Hipasus para convencer os pitagóricos 

da prova de existência de segmentos incomensuráveis e, dessa forma, faz com 

que o aluno perceba que essa prova teve, além de importantes consequências 

para o desenvolvimento da matemática, outras conseqüências de natureza 

filosófica e política, haja vista que essa descoberta, à época, entrou em choque 

com a crença pitagórica dominante. No exemplo anterior, observamos também 

a materialização da forma de conceber a Matemática defendida pelo autor, 

como uma ciência não neutra, que sofre influências tanto de crenças 

individuais, quanto do contexto sócio-político a qual está vinculada. 

A análise reflexiva empreendida na tese de Miguel (1993) nos levou a 

concluir que os pressupostos ontológicos apresentados na investigação estão 

em conexão com a proposta didática materializada no terceiro estudo da tese.  
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4.4  Síntese da análise reflexiva realizada nas teses 

 

As temáticas abordadas nas teses contemplam conteúdos de 

geometria, números irracionais e trigonometria. Dos cinco trabalhos analisados, 

três realizaram intervenção em sala de aula, com o desenvolvimento da 

proposta didática apresentada na pesquisa. Duas foram realizadas em cursos 

de formação de professores de Matemática e uma com alunos do Ensino 

Médio. 

Em relação aos referenciais teóricos utilizados nas teses, evidenciamos 

uma variedade de autores que foram utilizados como fundamentação teórica, 

quais sejam: Gauthier (1998), Schulman (1986), Fiorentini, Souza Jr. e Melo 

(1998), Fiorentini e Nacarato (2005) e Tardif (2006), no que diz respeito aos 

saberes docentes na formação do professor de Matemática; Brito, Neves e 

Martins (2004), Chevallard, Bosh e Gascón (2001), Mendes (2001), Gutierre 

(2003), Fossa (2001), Souza (2004) Miguel e Miorim (2004), Jones (1969) 

Fauvel (1991), Miguel (1993, 1996, 2003), Dockweiler (1996), Fauvel e Maanen 

(1997) e Ferreira (1998), Radford (1996), Grabiner (1975), acerca dos 

pressupostos teóricos que fundamentam a história da Matemática no ensino; 

Vigotsky (1991, 1993) e Oliveira (1993), no que tange à utilização de artefatos 

históricos como fio condutor nas atividades de ensino; Skemp (1980; 1989), 

acerca do processo construtivo do conhecimento matemático; Festinger (1957), 

sobre as dissonâncias cognitivas e David e Hersh (1988), no que diz respeito à 

Matemática e à ética. 

Observamos somente em uma tese dissonâncias entre os 

pressupostos teóricos vinculados ao uso da História de Matemática a proposta 

didática. Dissonâncias relacionadas aos pressupostos defendidos acerca da 

História da Matemática como instrumento de superação de obstáculos 

epistemológicos e as atividades elaboradas na proposta didática, que não 

exploraram os possíveis obstáculos provenientes da construção dos conceitos 

matemáticos.  
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 Verificamos também que três teses não expõem nenhum elemento 

relativo a possíveis limitações, lacunas ou condicionantes  relacionadas à 

História da Matemática no ensino de Matemática. O fato de não encontrarmos 

elementos dessa natureza, permite-nos inferir que ainda existe uma visão 

ingênua acerca dessa abordagem de ensino. Todavia, encontramos em uma 

tese a apresentação de um condicionante para a melhoria do ensino da 

matemática, via História da Matemática, que se relaciona ao fato de que o 

possível sucesso  a ser atingido com essa abordagem, deve estar atrelado ao 

uso de atividades desafiadoras para o aluno. Em outra tese encontramos duas 

lacunas relacionadas à História da Matemática no ensino de Matemática. A 

primeira relacionada ao currículo de Matemática que se apresenta a-histórico, 

ignorando uma parte significativa da cultura científica e Matemática e a 

segunda, relativa à abordagem técnica e neutra dos fatos científicos e 

matemáticos acerca da História da Matemática. 

Em relação aos problemas educacionais, detectamos apontamentos 

associados às dificuldades que os professores apresentam em relação aos 

conteúdos matemáticos, aos baixos níveis de proficiência matemática 

detectados em avaliações de larga escala, às concepções equivocadas dos 

professores de Matemática que acreditam ser a Matemática uma disciplina 

difícil e acessível a poucas pessoas, à neutralidade com que os conteúdos 

matemáticos são abordados, o que transmite uma ideia de conhecimento 

imutável que transcende o tempo e o espaço, à sala de aula como espaço de 

repetição e não de descobertas e experimentações, à falta de consciência por 

parte dos professores quanto à contribuição que a História da Matemática pode 

dar à formação dos alunos de uma forma geral, ao freqüente desinteresse dos 

alunos em relação à forma como a Matemática é trabalhada em sala de aula.  

Com exceção de uma tese que apresentou uma dissonância entre a 

proposta didática e os problemas relacionados às avaliações em larga escala, 

as demais apresentam problemas que podem ser minimizados com o 

desenvolvimento da proposta didática, a exemplo de problemas relacionados 

às concepções dos professores, as lacunas relativas aos conhecimentos 

matemáticos e outros que foram expostos no parágrafo anterior. 
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Com relação aos pressupostos ontológicos, observamos que uma tese 

apresenta concepções relacionadas à perspectiva evolutiva descontinua, duas 

relacionam-se à perspectiva da investigação histórica, uma estabelece conexão 

com a perspectiva sociocultural e uma com a perspectiva da história 

pedagogicamente vetorizada. Nenhuma tese apresentou-se dentro da 

perspectiva de Jogos de Vozes e Ecos. 

Acerca da concepção de Matemática apresentadas nas teses, 

encontramos visões relacionadas a um conhecimento que faz parte do 

cotidiano e elemento essencial para a compreensão do mundo; a uma ciência 

que foi construída ao longo do tempo por meio de problematizações, originada 

das necessidades de resolução de problemas inerentes aos contextos sociais, 

culturais, econômicos e práticos; a uma estratégia de pensamento para ler, 

compreender e explicar a realidade; à visão de ciência não neutra que exerce 

um papel decisivo na formação intelectual dos sujeitos; e a uma visão que 

entende não existir uma única matemática. 

.Um ponto que merece destaque diz respeito ao fato de que somente 

em duas pesquisas encontramos discussões específicas de natureza filosófica 

e epistemológica acerca do que vem a ser a Matemática. Nas demais teses, 

tivemos que buscar os sentidos implícitos atribuídos à Matemática, contidos ao 

longo dos textos que compuseram os relatórios das pesquisas. De uma forma 

geral, observamos que as concepções apresentadas nas pesquisas 

encontram-se em consonância com as propostas didáticas. 

Em relação às concepções de História da Matemática, da mesma 

forma que nas dissertações, também encontramos algumas expressões 

diferenciadas para designá-la, tais como História da Matemática utilizada 

pedagogicamente, recurso didático, recurso pedagógico, história-significação. 

Nas teses analisadas, a História da Matemática é concebida como um 

instrumento que pode contribuir para a superação de obstáculos 

epistemológicos e para a formação do professor de Matemática ao levá-lo a 

refletir sobre as descobertas da humanidade; que pode propiciar momentos de 

reflexão e análise acerca dos pensamentos utilizados pelos matemáticos em 
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determinados períodos históricos; que propicia a visualização da diversidade 

cultural inerente à matemática; que pode levar os estudantes à redescoberta da 

Matemática, por meio da sua história. Também detectamos uma compreensão 

da História da Matemática como fonte facilitadora, motivadora e geradora de 

conhecimento matemático escolar e como um instrumento que permite ver a 

Matemática atual em um contexto filosófico, científico e social. 

No que diz respeito às concepções inerentes à aprendizagem 

matemática evidenciamos visões relacionadas à superação de obstáculos 

epistemológicos, à atividade de investigação e pesquisa em sala de aula, bem 

como aos pressupostos construtivistas e aos processos de superação de 

dissonâncias cognitivas. 

De uma forma geral, as concepções de História da Matemática e 

aprendizagem Matemática apresentadas nas teses apresentam-se em conexão 

com as propostas didáticas, com exceção de uma tese que apresenta 

dissonâncias em relação às concepções de História de Matemática e 

aprendizagem Matemática e a sua respectiva proposta didática. 

Especificamente nesta tese que se vincula à perspectiva teórica evolutiva 

descontínua, não encontramos conexões entre as concepções de 

aprendizagem e História da Matemática, entendidas como superação de 

obstáculos epistemológicos e a proposta didática apresentada. 
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E AS CORTINAS SE FECHAM: À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Ao longo dessa investigação, analisamos reflexivamente a produção 

acadêmica oriunda dos programas de pós-graduação stricto sensu do país, 

produzidos no período de 1990 a 2010, no campo da História da Matemática, 

especificamente os trabalhos que versavam sobre história no ensino da 

Matemática e que apresentavam propostas de atividades que utilizassem a 

História da Matemática em sala de aula. Ao todo, catalogamos quatorze 

trabalhos que apresentavam alguma proposta didática utilizando elementos da 

História da Matemática. 

Nosso estudo baseou-se nas seguintes questões norteadoras: Em que 

perspectiva a História da Matemática produzida pela humanidade, em 

contextos e épocas diversas, está sendo reescrita com o propósito de ensinar 

matemática na Educação Básica ou no Ensino Superior? Quais os 

pressupostos teóricos e ontológicos presentes nessas pesquisas? Quais os as 

conexões entre os pressupostos teóricos (referencial teórico, problemas 

educacionais apontados e críticas desenvolvidas) e as propostas didáticas 

apresentadas nas dissertações e teses? Quais as conexões entre os 

pressupostos ontológicos (concepção de Matemática, concepção de História da 

Matemática e concepção de aprendizagem) e as propostas didáticas 

apresentadas nas dissertações e teses?  

No intuito de apresentar as últimas considerações relacionadas à 

investigação que nos propusemos, materializada nessa tese, faremos uma 

breve revisão dos capítulos que compuseram esse trabalho.  

Iniciamos a tese apresentando o cenário atual no campo da História da 

Matemática, por meio da exposição de um panorama geral sobre o tema objeto 

de nosso estudo, tendo com fio condutor para essa exposição aspectos de 

natureza quantitativa e qualitativa que ratificam a História da Matemática como 

uma área de pesquisa em crescimento.  

Também apresentamos as questões que nortearam essa pesquisa, 

bem como os objetivos que foram elaborados no intuito de respondê-las e 
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expusemos o delineamento metodológico percorrido na presente investigação. 

Nesse capítulo, anunciamos nossa tese de que pesquisas em Educação 

Matemática com objetivos voltados ao uso de propostas didáticas relacionadas 

à História da Matemática que levem em consideração a coerência entre 

aspectos epistemológicos inerentes à História da Matemática e elementos 

ontológicos materializados nas concepções de Matemática, História da 

Matemática e aprendizagem (implícita ou explicitamente expostos) podem 

originar significativa contribuição para o campo da História da Matemática no 

ensino.  

No segundo capítulo apresentamos o cenário atual dos campos de 

pesquisa relativos à Educação, à Educação Matemática e à História da 

Matemática no ensino de Matemática. Esses cenários objetivaram apresentar 

argumentos favoráveis à emergência da pesquisa sobre a pesquisa na área 

especifica da História da Matemática no Ensino de Matemática, que constituiu 

nosso objeto de estudo. Argumentos esses que seriam cruciais para que 

pudéssemos ratificar nossa posição acerca da importância de pesquisas dessa 

natureza. 

O terceiro capítulo tratou de apresentar algumas perspectivas teóricas 

no interior do campo de investigação História na Educação Matemática, no que 

diz respeito à concepção de aprendizagem, à forma de constituição dos objetos 

matemáticos e às concepções de História da Matemática. Essas perspectivas 

teóricas foram fundamentais para que pudéssemos realizar a análise reflexiva 

a qual nos propusemos e, consequentemente, responder as questões que 

nortearam nosso estudo. 

No quarto capítulo apresentamos a análise do corpus da pesquisa, 

composto por nove dissertações e cinco teses, expondo a descrição da 

proposta, a matriz teórica, a matriz de análise ontológica, as conexões entre os 

pressupostos teóricos e a proposta apresentada, e as conexões entre os 

pressupostos ontológicos e a proposta apresentada. Com base nessa análise, 

realizamos algumas sínteses que permitiram que encontrássemos as respostas 

às nossas indagações. 
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Após expormos uma breve síntese dos capítulos que compuseram 

esse trabalho e que se configuraram na materialização das etapas 

compreendidas nesse estudo é pertinente que façamos uma reflexão sobre os 

pontos chaves que nos guiaram ao longo do percurso, de forma a ratificar a 

importância dessa pesquisa para a constituição da História da Matemática no 

ensino de Matemática, enquanto área de pesquisa e, consequentemente, para 

a  instância educacional. 

Nessa perspectiva,  retomaremos alguns pontos apresentados na 

análise reflexiva realizada nas dissertações e teses que nos permitiram inferir 

alguns apontamentos para responder as questões propostas no início da 

investigação e que se relacionavam com a nossa tese.  

No processo de análise reflexiva, evidenciamos que as perspectivas 

teóricas mais frequentes nas dissertações foram àquelas relacionadas aos 

princípios recapitulacionistas, a saber: perspectiva evolucionista linear, 

perspectiva estrutural-construtivista operatória e perspectiva evolutiva 

descontínua. Em uma das dissertações, inclusive, verificamos que os 

argumentos teóricos apontavam para a perspectiva da investigação histórica, 

mas as atividades apresentavam indícios dos princípios recapitulacionistas. 

Três dissertações apresentaram a perspectiva da investigação histórica em 

seus argumentos teóricos. 

Conforme mencionamos no terceiro capítulo dessa tese, não foi nossa 

intenção fazer nenhum tipo de comparativo entre as perspectivas teóricas 

apresentadas. Nossa intenção foi verificar como os argumentos teóricos que 

sinalizavam essas perspectivas materializavam-se (ou não) nas pesquisas por 

nós analisadas. Nesse sentido, embora tenhamos encontrado nas pesquisas 

argumentos teóricos que sinalizassem as perspectivas teóricas supracitadas, 

observamos que os estudos realizados no nível de Mestrado apresentavam 

algumas fragilidades no que diz respeito a presença desses argumentos nas 

propostas didáticas.  
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Na análise reflexiva realizada nas dissertações observamos que vários 

trabalhos de pesquisa apresentam algum tipo de dissonância entre a proposta 

didática e algum dos pressupostos teóricos adotados na pesquisa.  

Detectamos que apenas três trabalhos apresentam-se em consonância 

com os pressupostos teóricos defendidos em seus textos. Nas dissertações em 

que foram encontradas dissonâncias, observamos, muitas vezes, um 

referencial teórico que fundamenta uma abordagem dinâmica relacionada à 

história da Matemática, que apresenta a Matemática como uma ciência viva e 

que atribui um caráter de interativo e participativo do aluno no processo de 

aprendizagem, mas na materialização da proposta didática ainda recorre-se a 

estratégias vinculadas a um ensino tradicional, que não privilegiam o tipo de 

proposta apresentada nos argumentos teóricos.  

Verificamos também que os autores criticam no referencial teórico 

algumas estratégias didáticas, mas no relato de suas experiências sinalizam a 

adoção dessas mesmas estratégias. 

Além disso, observamos que a ausência de críticas referentes a 

possíveis lacunas, condicionantes ou limitações relacionadas à História da 

Matemática no ensino de Matemática mostra-nos que ainda existe uma visão 

ingênua relacionada à História da Matemática.  

Em muitas pesquisas verificamos que as atividades pedagógicas são 

planejadas sem um diagnóstico aprofundado das variáveis envolvidas no 

contexto da pesquisa, tais como o nível de conhecimento dos alunos, suas 

potencialidades e habilidades, os fatores externos que podem influenciar os 

processos cognitivos, dentre outros. Percebemos que com base em 

diagnósticos frágeis, são implementadas ações de cunho pedagógico, com a 

falsa ideia de que irão provocar mudanças significativas a nível cognitivo e 

comportamental dos sujeitos. 

Com relação à forma como a História da Matemática foi apresentada 

nas dissertações, verificamos um uso instrumental da História da Matemática, 

apesar das concepções de História da Matemática não explicitarem essa forma 

de uso. Nesse caso, observamos que a História da Matemática, em muitas 
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dissertações, ficou circunscrita a um recurso para ensinar matemática, muitas 

vezes, somente com finalidade de motivação. Assim, sua potencialidade 

epistemológica não foi explorada. 

Com relação à análise empreendida nas teses, observamos que 

somente em uma tese apresentou dissonâncias entre os pressupostos teóricos 

vinculados ao uso da História de Matemática a proposta didática. Além disso, 

verificamos que duas teses apresentam algum elemento relativo a possíveis 

limitações, lacunas ou condicionantes  relacionadas à História da Matemática 

no ensino de Matemática. Esse fato também nos dá indícios de que ainda 

persiste uma visão ingênua acerca dessa abordagem de ensino.  

Observamos que, com exceção de uma tese que apresentou uma 

dissonância entre a proposta didática e os problemas relacionados às 

avaliações em larga escala, as demais apresentam problemas que podem ser 

minimizados com o desenvolvimento da proposta didática. 

Em relação aos pressupostos ontológicos, observamos que uma tese 

apresenta concepções relacionadas à perspectiva evolutiva descontinua, duas 

relacionam-se à perspectiva da investigação histórica, uma estabelece conexão 

com a perspectiva sociocultural e uma com a perspectiva da história 

pedagogicamente vetorizada. 

Vale salientar que nas pesquisas de Miguel (1993) e Mendes (2001) 

encontramos discussões específicas de natureza filosófica e epistemológica 

acerca do que vem a ser a Matemática. Destacamos que essas duas 

pesquisas trazem contribuições substanciais para a área da História da 

Matemática no ensino de Matemática. Os pressupostos inerentes à perspectiva 

teórica da História da Matemática pedagogicamente vetorizada são 

apresentados por Miguel (1993) que, em trabalhos subseqüentes, irá ampliar 

as reflexões acerca dessa perspectiva (MIGUEL, 2009) e (MIGUEL; MIORIM, 

2004). Da mesma forma Mendes (2001) apresenta um modelo centrado nas 

atividades históricas, que culmina na perspectiva teórica da investigação 

histórica. Esse modelo também será ampliado em trabalhos posteriores 

(MENDES, 2006, 2009, 2009a, 2009b). A análise empreendida nessas duas 
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pesquisas permitiu-nos inferir que os pressupostos teóricos e ontológicos 

estavam plenamente conectados com a proposta didática apresentada, 

conforme análise apresentada no capítulo anterior.   

Como conseguinte essas pesquisas emergem como modelos teóricos 

que contribuem de modo especial para a produção de conhecimento para a 

área da História da Matemática no ensino de Matemática.  

Além disso, é importante ressaltar que ambos os trabalhos serviram de 

referencial teórico para algumas das pesquisas que compuseram nosso 

corpus. Isso significa que essas pesquisas produziram conhecimento para a 

área da História da Matemática no ensino de Matemática.  

Evidenciamos nesse ponto um elemento importante que não fazia parte 

do rol de questionamentos iniciais, mas que emergiu ao longo do processo de 

investigação. Esse elemento diz respeito à relação que se estabelece entre a 

pesquisa e a prática do professor para o ensino de Matemática. Observamos 

que os autores das pesquisas que foram por nós analisadas, atuavam em 

papéis distintos - de professor e de pesquisador - mas que se constituem 

indissociáveis. Mesmo àquelas pesquisas em que as propostas didáticas não 

foram desenvolvidas em sala de aula, ao longo do processo de pesquisa, 

tinham como autores professores de Matemática que atuavam tanto na 

Educação Básica, quanto no Ensino Superior e que tinham preocupações em 

trazer contribuições com suas pesquisas para a área educacional. 

Como sugere o próprio nome, a pesquisa cujo campo temático 

relaciona-se à História da Matemática no ensino tem como foco o ensino. 

Assim sendo, tem como um dos objetos a aprendizagem, não podendo 

desvincular-se a ela. Considerando que as pesquisas apresentadas foram 

realizadas por professores pesquisadores, é especialmente importante 

estabelecermos relações entre o papel do professor e o de pesquisador.  

A esse respeito, vale salientar que existe uma compreensão de que a 

pesquisa atua como processo potencializador de mudanças no campo 

educacional. Essa forma de pensar a produção do conhecimento vai ao 

encontro da ideia de um saber não voltado para uma racionalidade 
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instrumental, mas aberto para uma abordagem que enfatiza as experiências 

dos sujeitos envolvidos no processo educativo, entendendo-as como fatores 

preponderantes de mudanças, quer no plano individual, quer no coletivo. 

Diante desse quadro, iremos discorrer sobre alguns elementos 

inerentes à importância da pesquisa no campo de atuação do professor, que 

emergiram ao longo do processo de investigação. Consideramos que esses 

elementos podem apontar alguns caminhos para que futuros estudos realizem-

se e possam trazer contribuições para a área pertinente ao nosso objeto de 

estudo. 

A profissão docente caracteriza-se pela ação principal de ensinar algo 

a alguém, buscando, dessa forma, que o discente, enquanto sujeito da ação 

educativa, adquira certo conhecimento que lhe permita compreender algum 

fenômeno e desenvolva-se intelectual e cognitivamente de forma que possa 

compreender e atuar na sua realidade.  Dessa forma, cabe ao professor 

organizar situações didáticas que propiciem a aprendizagem dos alunos. No 

processo de organização dessas situações, é mister que o professor tenha 

consciência dos elementos que fazem parte do desenvolvimento humano e que 

se relacionam com a forma como acontece a aprendizagem.  

Destarte, as concepções que o professor possui acerca da  

aprendizagem serão determinantes no modo de organizar o ensino em sala de 

aula e na forma de estabelecer as relações de interação entre os sujeitos e os 

objetos de conhecimento.   

Outro aspecto que vai influenciar o modo como as propostas didáticas 

serão organizadas é a compreensão do objeto de conhecimento a ser 

ensinado, no caso a Matemática. A própria história nos dá exemplos de que a 

forma de conceber a Matemática determina o seu ensino. No antigo Egito, por 

exemplo, a matemática  tinha uma natureza estritamente prática e os escribas, 

a quem cabia ensinar a Matemática, baseavam sua prática de ensino na 

resolução de problemas de cunho prático, como cálculo de áreas, valores de 

impostos, dentre outros, conforme pode ser observado nos papiros 

matemáticos da época.  
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A forma como os conteúdos matemáticos deverão ser trabalhados 

também faz parte do rol de preocupações do professor e terão a sua influência 

na organização das propostas didáticas. A busca por novos elementos de 

cunho metodológico que possam fazer com que os alunos obtenham 

resultados satisfatórios no que diz respeito à aprendizagem matemática leva o 

professor a repensar o seu fazer pedagógico. Assim, a História da Matemática 

aparece como uma alternativa que pode minimizar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, em relação aos conteúdos matemáticos. No 

entanto, nem sempre o professor tem clareza das razões fundamentais pelas 

quais a História da Matemática constitui-se em um elemento importante para os 

processos de ensino e de aprendizagem Matemática.  

O que está em jogo aqui é a ideia de que por trás de cada proposta 

didática subjaz uma visão de Matemática, de História da Matemática e de 

aprendizagem matemática. Entretanto, nem sempre essa visão desvelada na 

análise das propostas por nós empreendida, apresentou-se em consonância 

com os argumentos teóricos que defendem a sua efetivação em sala de aula. 

Por conseguinte, temos pesquisas frágeis que possuem limitações no que diz 

respeito a possíveis contribuições que, por ventura, poderia ter para a área de 

História da Matemática no ensino de Matemática.  

Essa fragilidade nas pesquisas acontece principalmente por haver 

dissonâncias entre os elementos epistemológicos que se apresentam nas 

propostas didáticas e as concepções de Matemática, de História da Matemática 

e de aprendizagem Matemática. 

Nesse sentido, defendemos que pesquisas em Educação Matemática 

com objetivos voltados ao uso de propostas didáticas relacionadas à História 

da Matemática que levem em consideração a coerência entre aspectos 

epistemológicos inerentes à História da Matemática e elementos ontológicos 

materializados nas concepções de Matemática, História da Matemática e 

aprendizagem (implícita ou explicitamente expostos) podem originar 

significativa contribuição para o campo da História da Matemática no ensino.  
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Outro ponto que merece destaque é a evidência de que apesar de todo 

o avanço nas pesquisas na área da História da Matemática, a produção na sub 

área de História da Matemática no ensino de Matemática ainda é muito 

pequena, principalmente se compararmos essa produção com a produção 

relacionada a outras sub-áreas ligadas à História da Matemática, a exemplo da 

História da Matemática, propriamente dita e da História da Educação 

Matemática.  

Além disso, consideramos pertinente que a dimensão histórico-

epistemológica acerca da Matemática seja trabalhada no contexto de 

formação, a fim de possibilitar que os futuros profissionais reflitam sobre a 

natureza do conhecimento matemático, o papel e as funções da História da 

Matemática no ensino dessa disciplina, e os princípios que norteiam a 

aprendizagem matemática, bem como a contribuição que a história da 

Matemática pode viabilizar nos processos de ensino e aprendizagem.  

Reflexões acerca da História da Matemática, no âmbito da formação 

docente, podem permitir uma compreensão acerca das potencialidades,  das 

limitações e dos condicionantes inerentes ao uso didático da História da 

Matemática, contribuindo para a desmistificação de visões ingênuas. 

A análise de problemas históricos possibilita ao futuro professor ter 

uma visão de que a Matemática não é uma via de mão única. Um determinado 

problema pode ser resolvido de diferentes formas e métodos. Essa visão pode 

contribuir para que o futuro professor apóie seus alunos em seus processos 

individuais de aprendizagem, o que inclui, nesse caso, a aceitação da 

apresentação de soluções alternativas por parte de seus futuros alunos. 

Além disso, o fato de o futuro professor poder perceber, com a 

evolução histórica da Matemática, que diferentes povos criaram diferentes tipos 

de algoritmos para resolverem os mesmos problemas, pode permitir que o 

futuro professor desmistifique a ideia de que um algoritmo é superior a outro. 

Nessa direção, o conhecimento acerca do percurso histórico do 

desenvolvimento da Matemática pode ser um instrumento de reflexão para o 

professor, tanto no que diz respeito à sua prática, quanto no processo de 
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construção epistemológica da Matemática.  

Essa visão permitiria uma maior autonomia do professor na tomada de 

decisões sobre os processos teórico-metodológicos a serem adotados em sala 

de aula. Uma autonomia que muitas vezes não tivemos oportunidade de 

perceber nas pesquisas analisadas e que nos levaram a conjecturar que uma 

possível “obrigação” dos pesquisadores em “enquadrar” a sua pesquisa em 

uma determinada teoria, sem efetivamente estabelecer uma relação dialética 

entre teoria e prática, poderia ter levado a uma fragilização e dissonâncias nas 

investigações propostas. 

Existe uma distância entre aquele professor que a sociedade demanda 

e o professor constituído na realidade atual. Nesse sentido, a formação inicial 

tem papel preponderante no sentido de possibilitar aos futuros profissionais da 

educação a apropriação de conhecimentos que os estimulem a pesquisar sua 

prática. 

É necessário um amplo conhecimento na área que contemple as 

possibilidades e perspectivas de pesquisa, tendo em vista que, dessa forma, o 

pesquisador poderá conduzir seus estudos por caminhos sólidos que garantam 

a harmonia necessária entre o delineamento do trabalho, em termos de 

planejamento e ações e a realidade do objeto investigado. 

Conjecturamos que a carência de estudos que analisam os 

fundamentos teórico e metodológicos da pesquisa acerca da História da 

Matemática no ensino, pode constituir-se em um dos entraves para que 

realmente ocorra um desenvolvimento epistemológico da área.  

Nesse sentido, consideramos a importância de se dar continuidade a 

estudos que objetivem investigar as novas produções científicas que têm se 

constituído nos programas de pós-graduação. 

Considerando que a produção científica é determinada historicamente, 

é mister ampliar os estudos e sistematizar as informações a respeito do lócus 

onde as pesquisas estão sendo realizadas, no sentido de focar o olhar também 

para ao contexto de desenvolvimento das pesquisas, explicitando as 

tendências e perspectivas teórico-metodológicas efetivamente arraigadas nos 
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programas de pós graduação. 

Embora esse estudo não tenha focado o seu olhar especificamente 

para os programas de pós graduação os quais as teses e dissertações foram 

produzidas, consideramos que existe uma necessidade também de se analisar 

os fatores externos, que dizem respeito às questões históricas e sociais que 

envolvem a produção investigada, tendo em vista que nos últimos anos, o 

quadro de grupos de pesquisa que trabalham na perspectiva do 

desenvolvimento de estudos na área da História da Matemática foi ampliado 

significativamente, conforme pudemos perceber nos dados apresentados no 

capítulo 2 dessa tese.  
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 

 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 1 
TÍTULO · Atribuição de significado ao conceito de proporcionalidade: contribuições da História da Matemática. 
TEMÁTICA · O conceito de proporcionalidade via História da Matemática. 
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ÁREA · Educação Matemática 
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· Verificar em que medida a exploração do conceito de proporcionalidade, via História da Matemática, 
pode interferir na atribuição de significado que os professores dão a este conceito. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Não apresentou objetivos específicos. 

PALAVRAS-
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· Proporcionalidade, Atribuição de significados, História da Matemática, Educação Matemática. 
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TÍTULO · Estudo histórico e pedagógico sobre ternos pitagóricos à luz de Eugene Bahier 
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AUTOR · SILVA, G. A. 
ORIENTADOR · FOSSA, J. A. 
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· Analisar o livro Rechercheméthodiqueetpropriétésdestrianglesrectangles em nombresentiers, visando a 
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MatemáticaLivenciatura da UFRN. 
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· Elaborar e testar o módulo de ensino a ser ministrado na disciplina Teoria dos Números, tendo como 
referencial teórico a obra Rechercheméthodiqueetpropriétésdestrianglesrectangles em nombresentiers. 

· Promover uma apreciação da História da Matemática como recurso pedagógico. 
PALAVRAS-
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· Ternos Pitagóricos, Teorema de Pitágoras e História da Matemática. 

 



172 
 

CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 3 
TÍTULO · Investigação histórica nas aulas de Matemática: avaliação de duas experiências.  
TEMÁTICA · Uso de atividades investigativas para o ensino de equações do 2º grau, sob o enfoque da História da 

Matemática 
AUTOR · BEZERRA, O. B. 
ORIENTADOR · MENDES, I. A. 
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abordagem metodológica na disciplina de Matemática. 
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· Identificar as dificuldades que o grupo tem em trabalhar métodos de resolução de equação em sala de 
aula. 

· Analisar e avaliar o desenvolvimento da autonomia produtiva do grupo com relação à elaboração de 
atividades de investigação para o ensino de Matemática. 

· Elaborar, testar e avaliar um bloco de atividades a partir da investigação histórica dos métodos de 
resolução de equação de 2 grau. 

· Organizar um bloco de sugestões para professores de Matemática do ensino fundamental, centrado no 
uso de material elaborado. 
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· Investigação Matemática, atividades de investigação, História da Matemática, equação do 2º grau, 
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IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 4 
TÍTULO · O uso pedagógico de uma sequência didática para a aquisição de algumas ideias relacionadas ao 

conceito de números complexos  
TEMÁTICA · Estudo dos números complexos, apresentados pedagogicamente por meio de uma sequência didática. 
AUTOR · SANTOS, R. O.   
ORIENTADOR · FOSSA, J. A. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - UFRN 
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· Analisar uma sequencia didática para apresentar algumas ideias relacionadas ao conceito de números 
complexos, objetivando levar o aluno a formar gradativamente essas ideias na medida em que interage 
com as atividades propostas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Provocar nos alunos a curiosidade e necessidade de extrair raízes quadradas de números negativos. 
· Proporcionar uma nova motivação aos alunos, baseando-os na história, para que compreendam a 

necessidade e a utilização dos números complexos, fazendo-os perceber que, em operando com eles, 
pode-se chegar a soluções reais de diversos problemas. 

· Avaliar a sequência didática elaborada numa turma de 3º ano do EnsinoMédio da rede pública de 
ensino.  

PALAVRAS-
CHAVE 

· Números complexos, História da Matemática, atividades estruturadas, aquisição de ideias, ensino-
aprendizagem. 
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IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 5 
TÍTULO · O ensino de logaritmos a partir de uma perspectiva histórica  
 · O ensino dos logaritmos a partir de uma perspectiva histórica 
AUTOR(A) · OLIVEIRA, A. J.  
ORIENTADOR(A) · BRITO, A. J.  
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - UFRN 
NÍVEL · Mestrado profissional 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Apresentar uma seqüência de atividades para o trabalho pedagógico, tendo como fio condutor a 
historia da Matemática, buscando a origem do conceito de logaritmos, e a relação da Matemática com 
a música, com o objetivo de entender qual o potencial que uma atividade sob uma perspectiva 
histórica, teria no que diz respeito ao processo de ensino aprendizagem. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Não apresenta. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· História da Matemática; Logaritmos; Pedagógico. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
 

IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 6 
TÍTULO · Utilizando processos geométricos da História da Matemática para o ensino de equações do 2º grau 
TEMÁTICA · A utilização de processos geométricos da História da Matemática para o ensino de equações do 2º 

grau.  
AUTOR(A) · DIAS, G. F.  
ORIENTADOR(A) · RODRIGUES NETO, F. P.  
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação - UFRN 
NÍVEL · Mestrado acadêmico 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Avaliar a possibilidade de compreensão do processo de determinação das soluções de uma equação 
de 2º grau, por meio de processos geométricos concebidos com base na História da Matemática 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Identificar as principais dificuldades dos alunos com relação aos conhecimentos prévios necessários 
para a aprendizagem da equação de 2º grau;  

· Desenvolver um módulo de atividades de ensino sobre equações de 2º grau para alunos do 9º ano, 
baseado na História da Matemática;  

· Aplicar o módulo de atividades propostas em sala de aula e verificar a compreensão do processo 
geométrico utilizado pelos alunos para encontrar as soluções de uma equação de 2º grau;  

· Verificar possíveis obstáculos cognitivos dos alunos no trabalho com o método geométrico adotado 
com o uso da História da Matemática. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Matemática Ensino Fundamental - Equação do 2º grau; Ensino Construtivo; História da Matemática 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 7 
TÍTULO · Inter-relações entre a História da Matemática, a Matemática e sua aprendizagem 
TEMÁTICA · Processo de ensino-aprendizagem da Matemática que envolve a História da Matemática como 

recurso metodológico, por meio de uma abordagem cronológica, envolvendo o estudo de 
equações e suas resoluções desde os egípcios e babilônios, passando pelos gregos e hindus, até 
Al-Kwarizmi e Bhaskara.  

AUTOR · GUTIERRE, L. dos S.  
ORIENTADOR · MOREY, B. B.  
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UFRN 
NÍVEL · Mestrado acadêmico 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) GERAL 
(IS) 

· Analisar e discutir o processo de ensino-aprendizagem da Matemática que envolve a História da 
Matemática como recurso metodológico, através da conjunção construtivismo e História da 
Matemática; 

· Destacar as funções pedagógicas que a História da Matemática cumpre neste processo; 
· Apontar uma metodologia adequada ao cumprimento destas funções. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Investigar as funções pedagógicas que a História da Matemática pode desempenhar no ensino 
da Matemática; 

· Buscar na literatura específica, através da pesquisa bibliográfica, caminhos de elaboração de 
uma metodologia adequada para um ensino-aprendizagem de Matemática que utilize a História 
da Matemática como um recurso metodológico; 

· Elaborar uma metodologia de ensino-aprendizagem de Matemática, que utilize a História da 
Matemática como um recurso metodológico e, implementá-la na prática; 

· Destacar as inter-relações entre Matemática, História da Matemática e seu aprendizado que 
surgem no processo quando se usa tal metodologia; 

· Recomendar o uso dessa metodologia como forma de estimular os alunos e professores e 
contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem da Matemática no ensino fundamental. 

PALAVRAS-CHAVE · Educação, História da Matemática, Matemática, aprendizagem. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
 

IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 8 
TÍTULO · Números complexos: uma abordagem histórica para a aquisição do conceito. 
TEMÁTICA · Uma abordagem histórica para aquisição do conceito de números. 
AUTOR(A) · ROSA, M. S. 
ORIENTADOR(A) · AG ALMOULOUD, S. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação Matemática – PUC/SP. 
NÍVEL · Mestrado acadêmico 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Criar uma sequência didática, ou seja, propor uma série de atividades, para que os alunos entrem em 
contato com os números complexos da maneira como eles surgiram na história, e também para que 
operem com esses números. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Não apresentou objetivos específicos. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Não apresentou palavras-chave. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
 

IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 9 
TÍTULO · Ensino de trigonometria através de atividades históricas. 
TEMÁTICA · O ensino de trigonometria por meio de atividades didáticas. 
AUTOR(A) · MENDES, I. A.  
ORIENTADOR(A) · FOSSA, J.     
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UFRN 
NÍVEL · Mestrado acadêmico 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Apresentar subsídios metodológicos para a introdução das noções básicas de trigonometria sob uma 
ótica de redescoberta e informada pela História da Matemática, para ser usada na 8ª série do 1º grau 
e/ou 1ª série do 2º grau. 

· Verificar o grau de validade dessa proposta junto aos professores de Matemática que atuam nas 
séries de 1º e 2º grau que abordam a trigonometria plana. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Identificar as diferentes concepções, atitudes e experiências de professores de Matemática quanto ao 
uso da História da Matemática em sala de aula, bem como na sua formação acadêmica. 

· Elaborar e testar atividades voltadas ao ensino de trigonometria a nível de 8ª série do 1º grau ou das 
séries do 2º grau. 

· Avaliar as informações relativas à testagem das atividades junto aos professores. 
PALAVRAS-
CHAVE 

· Não apresentou palavras-chave. 

 
 

  



179 
 

CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 

 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 10 
TÍTULO · Possibilidades de exploração da história da ciência na formação do professor de Matemática: 

mobilizando saberes a partir da obra de Nicolau Copérnico “De revolutionibusorbiumcoelestium”  
 · Implicações que a obra “De revolutionibusorbiumcoelestium”, de Nicolau Copérnico, pode trazer para 

a melhoria da formação do professores de Matemática. 
AUTOR(A) · MENDES, M. J. de F.  
ORIENTADOR(A) · MOREY, B. B. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UFRN 
NÍVEL · Doutorado 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Analisar as implicações que o conhecimento da obra “De revolutionibusorbiumcoelestium”, de Nicolau 
Copérnico pode trazer para a melhoria da formação do professor de Matemática. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Investigar os saberes docentes cuja aquisição entendemos serem importantes para a formação do 
professor. 

· Realizar o estudo do Livro I da obra “De revolutionibusorbiumcoelestium”, de Nicolau Copérnico, 
destacando os fatos importantes para a história da humanidade e da ciência em particular. 

· Investigar na obra “De revolutionibusorbiumcoelestium”, de Nicolau Copérnico o processo de 
construção das tabelas trigonométricas, explorando o desenvolvimento histórico epistemológico do 
tema e destacando os procedimentos e saberes utilizados nessa construção. 

· Analisar, na obra de Copérnico, os saberes que possibilitem a formação de um professor 
dfeMatemática com uma visãomais ampla de conhecimentos, tanto de cultura geral como de 
específica da Matemática. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Formação do professor de Matemática, história da ciência e da Matemática, a obra de Nicolau 
Copérnico. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 11 
TÍTULO · Ensino de Matemática, História da Matemática e artefatos: possibilidade de interligar saberes em 

cursos de formação de professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 
TEMÁTICA · A interligação de saberes em cursos de formação de professores da Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental a partir do ensino da Matemática, da História da Matemática e dos artefatos. 
AUTOR(A) · OLIVEIRA, R. L.  
ORIENTADOR(A) · MOREY, B. B. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UFRN 
NÍVEL · Doutorado 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Examinar a possibilidade de utilização da História da Matemática, por meio de atividades de ensino 
calcadas no uso e exploração de artefatos históricos em cursos de formação de professores da 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Esboçar um quadro sobre o perfil do professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental que contemple os saberes, competências e habilidades necessárias no 
desenvolvimento da ação pedagógica. 

· Realizar estudo teórico sobre as contribuições e perspectivas de utilização da História da 
Matemática a formação incial do professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

· Realizar estudo teórico sobre o papel do artefato como mediador da aprendizagem e elemento 
integrador de saberes na formação do professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

· Apresentar possibilidades de exploração dos artefatos históricos na formação docente, tendo em 
vista a integração de saberes e o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais na 
prática docente dos professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Formação docente, História da Matemática, artefatos, ensino de Matemática, atividade de ensino. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 12 
TÍTULO · Aspectos do desenvolvimento do pensamento geométrico em algumas civilizações e povos e a 

formação de professores 
TEMÁTICA  · O conhecimento geométrico na formação de professores do ensino fundamental e médio tomando 

como referencial a dimensão histórica. 
AUTOR(A) · GASPAR, M. T. J  
ORIENTADOR(A) · NOBRE, S.  
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação Matemática – UNESP 
NÍVEL · Doutorado 
ÁREA · Ensino e Aprendizagem da Matemática e seus Fundamentos Filosófico-Científicos 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Fazer um levantamento em livros de História da Matemática e trabalhos de pesquisas sobre as 
tradições geométricas de algumas civilizações e povos, a saber: China, Índia, Egito, Babilônia, os 
Indígenas Brasileiros e alguns Povos Africanos; 

· Fazer um levantamento bibliográfico de trabalhos que tratam da relação entre História da Matemática 
e educação Matemática. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Coletar informações sobre a geometria de cada uma dessas civilizações e povos;  
· Conhecer as análises e reflexões dos historiadores da Matemática e etnomatemáticos sobre tais 

geometrias;  
· Refletir sobre como a História da Matemática pode ser incorporada ao estudo da geometria; propor 

formas de trabalhar os conhecimentos históricos e geométricos;  
· Refletir quanto à importância da incorporação da dimensão histórica no ensino-aprendizagem da 

geometria;  
· Oferecer um material que possa ser utilizado pelos professores e pelos professores-alunos em sua 

prática docente. 
PALAVRAS-
CHAVE 

· Educação Matemática, Ensino, Formação de Professores, Geometria, História da Matemática 

 
 



182 
 

 
 

CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 
 

IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 13 
TÍTULO · Ensino de Matemática por atividades: uma aliança entre o construtivismo e a História da Matemática. 
TEMÁTICA · O ensino de trigonometria, a partir do uso de atividades construtivistas, via História da Matemática.  
AUTOR(A) · MENDES, I. A.  
ORIENTADOR(A) · FOSSA, J. A. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UFRN 
NÍVEL · Doutorado 
ÁREA · Educação Matemática 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Apresentar e discutir uma proposta de geração do conhecimento matemático escolar através da 
conjunção construtivismo-história, dentro do contexto da trigonometria. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Analisar as concepções teóricas que defendem o uso da História da Matemática como fonte geradora 
do conhecimento matemático. 

· Estabelecer os pressupostos teóricos acerca do uso de atividades no ensino da Matemática, 
baseados na conjunção entre o construtivismo e a História da Matemática. 

· Testar o módulo introdutório, por nós desenvolvido, para o ensino da trigonometria básica no nível 
médio, baseada na conjunção construtivismo/História da Matemática. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Não apresentou palavras-chave. 
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CATALOGAÇÃO - TESES E DISSERTAÇÕES 

 
IDENTIFICAÇÃO · Pesquisa 14 
TÍTULO · Três estudos sobre história e educação Matemática 
AUTOR(A) · MIGUEL, A.  
ORIENTADOR(A) · MORAES, L. 
PROGRAMA · Programa de Pós Graduação em Educação – UNICAMP 
NÍVEL · Doutorado 
ÁREA · Metodologia de Ensino 
OBJETIVO(S) 
GERAL (IS) 

· Resgatar a própria história da forma de relação entre história e educação Matemática, através do 
levantamento, detalhamento e análise dos diferentes papéis pedagógicos atribuídos à história por 
matemáticos, historiadores da Matemática e educadores matemáticos que, de modo direto ou indireto, 
acabam expressando suas posições em relação a essa questão. 

· Recorrer à história e à filosofia da educação na tentativa de reconstituir alguns aspectos da história e 
da filosofia da educação Matemática. 

· Apresentar e discutir ume estudo histórico-pedagógico-temático sobre os números racionais. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

· Não apresentou objetivos específicos. 

PALAVRAS-
CHAVE 

· Não apresentou palavras-chave. 

 
 
 


