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RESUMO 
 

O trabalho situa-se no campo de pesquisa que advoga o uso da História da 
Matemática, calcada na utilização de artefatos históricos, em atividades de ensino, 
na sala de aula de Matematica, em cursos de formação de professores da Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo geral é examinar a 
possibilidade de utilização de artefatos históricos, em atividades de ensino, nos 
cursos de formação de professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Artefato, no nosso trabalho, é compreendido 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. Na construção do caminho teórico-metodológico da pesquisa pautamo-
nos nas ideias dos autores que tratam da formação de professores; em 
pesquisadores adeptos ao uso da História da Matemática (HM) como recurso 
metodológico e em estudos realizados que esclarecem o papel do artefato na 
história e como elemento mediador da aprendizagem. Defendemos a tese de que a 
utilização de artefatos históricos, em atividade de ensino, possibilita ampliar saberes, 
desenvolver competências e habilidades essenciais à atuação docente, bem como 
integrar diferentes áreas do conhecimento, o que propicia uma concepção de 
formação em que o professor aperfeiçoa seu saber, saber-fazer e o saber-ser. 
Adotamos a abordagem da pesquisa qualitativa com caráter de um estudo teórico e 
prático sobre os elementos que contribuem para o trabalho do professor na sala de 
aula, destacando o papel da HM na formação docente e como recurso didático na 
sala de aula de matemática; os saberes, competências e habilidades necessários às 
ações do professor e o significado dos artefatos históricos como elo de integração 
entre as áreas do conhecimento. Como resultados, destacamos que a proposta de 
utilizar HM, por meio de atividades de ensino, nos cursos de formação de 
professores é relevante, uma vez que permite a investigação das ideias que deram 
origem ao conhecimento gerado em cada contexto social, considerando as 
contribuições dos aspectos socioculturais, políticos e econômicos nesta construção, 
favorecendo um diálogo entre as áreas e no interior de cada uma. O artefato 
histórico constitui fonte de pesquisa que poderá ser decifrado, compreendido, 
questionado, extraindo dele informações sobre o conhecimento do passado, traços e 
vestígios da cultura na qual foi criado, constituindo-se testemunho de uma época. 
Esses aspectos lhe concedem significado para ser explorado como elemento 
mediador da aprendizagem. Os artefatos incorporados em atividades de ensino nos 
Cursos de Formação de Professores promovem mudanças na visão sobre o ensino 
de Matemática, tendo em vista que privilegia a participação ativa do aluno na 
construção do seu conhecimento, reflexão sobre a ação que está sendo realizada, 
promovendo estímulos para que os professores possam criar seus próprios 
artefatos, como também oferece pistas de articulação da Matemática com outras 
áreas do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Formação docente. História da matemática. Artefatos. Ensino de 
matemática. Atividade de ensino.  
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ABSTRACT 
 

This work is located at the shield of research that defends the use of Mathematics 
History, based on the utilization of historical artifacts at teaching activities, at 
Mathematics classrooms, and at graduation courses for teachers of Elementary 
School and of the first grades of High School. The general objective is to examine the 
possibility of the use of historical artifacts, at teaching activities, at graduation 
courses for teachers of Elementary School and of the first grades of High School. 
Artifact, at this work, is comprehended as objects, documents, monuments, images 
and other kinds of materials that make sense to the Human actions at the past and 
that represent what have been said and done at the Human history. At the 
construction of the theoretical-methodological way of the research we have based 
ourselves upon the ideas of the authors that are engaged at the teachers’ formation; 
at researchers adherents to the use of Mathematics History (MH) as a 
methodological resource, and at studies accomplished that elucidate the role of the 
artifacts at the history and as a mediatory element of learning. We defend the thesis 
that the utilization of historical artifacts at teaching activities enables the increasing of 
the knowledge, the development of competencies and essential abilities to the 
teacher acting, as well as interact at different areas of the knowledge, that provides a 
conception of formation where the teacher improves his learning, learning-doing and 
learning-being. We have adopted a qualitative research approach with a theoretical 
and pratic study disposition about the elements that contribute to the teachers works 
at the classroom, emphasizing the role of the Mathematics history at the teacher’s 
formation and as a pedagogical resource at the mathematics classroom; the 
knowledge, the competencies and abilities of the historical artifacts as an integrative 
link between the different areas of the knowledge. As result, we emphasize that the 
proposition of using the MH, through learning activities, at the course of teacher 
graduation is relevant, because it allows the investigation of ideas that originate the 
knowledge generated at every social context, considering the contribution of the 
social and cultural, political and economical aspects at this construction, making easy 
the dialog among the areas and inside of each one The historical artifact represents 
a research source that can be deciphered, comprehended, questioned, extracting 
from it information about knowledge of the past, trace and vestiges of the culture 
when it was created, consisting of a testimony of a period. These aspects grant to it 
consideration to be explored as a mediatory element of the learning. The artifacts 
incorporated at teaching activities of the graduation courses for teachers promote 
changes on the view about the Mathematics teaching, in view of to privilege the 
active participation of the student at the construction of his knowledge, at the 
reflection about the action that has been accomplished, promoting stimulus so the 
teachers can create their own artifacts, and offer, either, traces linking the 
Mathematics with others knowledge areas. 

 
Keywords: Teacher graduation. Mathematics history. Artifacts. Mathematics 
teaching. Teaching activity. 
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RÉSUMÉ 
 

Le travail se situe dans le champ de recherche qui préconise l'utilisation de l'histoire 
des mathématiques, calquée dans l'utilisation d’outils historiques pour des activités 
d’enseignement, dans la classe de mathématique durant le cours de formation des 
professeurs de maternelle et dans les premières années d’enseignement du 
primaire. L'objectif général est d’examiner la possibilité d'utilisation d’outils 
historiques dans les activités d'enseignement, en cours de formation d'enseignants 
maternelle et de première année du primaire. Les outils dans notre travail, sont 
compris comme: des objets, des documents, des monuments, des images, des 
photographies et d’autres matériaux qui donnent un sens aux actions de l'homme 
dans le passé et qui représentent les faits dans l'histoire de l'humanité. Dans la 
construction du chemin théorique méthodologique de la recherche nous rentrons 
dans les idées des auteurs qui traitent de la formation des enseignants ; de 
chercheurs adeptes à l'utilisation de l'histoire des mathématiques (HM) comme 
ressource méthodologique et dans des études réalisées qui éclaircissent le rôle de 
l’outil dans l'histoire et comme élément médiateur de l'apprentissage. Nous 
défendons la thèse dont l'utilisation d’outils historiques dans l’activité d'enseignement 
rendrait possible l’élargissement des savoirs, le développement des compétences et 
des habilités essentielles à la performance de l’enseignant, ainsi que l'intégration de 
différents secteurs de la connaissance, ce qui est propice une conception de 
formation où l'enseignant perfectionne son savoir, son savoir-faire et son savoir être. 
Nous adoptons l'abordage de la recherche qualitative avec le caractère d'une étude 
théorique sur les éléments qui contribuent au travail de l'enseignant dans la classe, 
en mettant en évidence le rôle de l’histoire de la (HM) dans la formation de 
l’enseignant et comme ressource didactique dans la classe de mathématique ; les 
savoirs, les compétences et les habilités nécessaires aux actions de l'enseignant et 
la signification des outils historiques comme un lien d'intégration entre les secteurs 
de la connaissance. Comme résultats, nous faisons ressortir que la proposition 
d'utiliser HM, au moyen d'activités d'enseignement dans les cours de formation 
d'enseignants est importante. Puisque cela permet la recherche des idées, qui ont 
donné origine à la connaissance produite dans chaque contexte social et considérant 
les contributions des aspects socioculturels politiques et économiques dans cette 
construction, tout en favorisant un dialogue entre les secteurs et à l'intérieur de 
chacun. L’outil historique constitue une source de recherche qui pourra être 
déchiffrée, être comprise, être interrogée, en extrayant de celle-ci des informations 
sur la connaissance du passé, de traces et de vestiges de la culture dans laquelle 
elle a été crée, se constituant témoin d’une époque. Ces aspects lui permettent 
d’être explorés comme éléments médiateurs de l'apprentissage .Les outils intégrés 
dans des activités d'enseignement en  cours de formation des enseignants favorisent 
des changements dans la vision sur l'enseignement des mathématiques, afin que la 
participation active de l'élève soit privilégiée dans la construction de sa 
connaissance. La réflexion sur l'action qui est réalisée, en favorisant des stimulations 
pour que les enseignants puissent créer leurs propres outils, comme aussi leur offrir 
des voies d’articulations des mathématiques avec d’autres secteurs de la 
connaissance. 
 
Mots-clés: Formation d’enseignant. Histoire des mathématiques. Outils. 
Enseignement des mathématiques. Activité d'enseignement. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos 
que se já passaram. Mas pela astúcia que têm 
certas coisas passadas – de fazer balancê, de se 
remexerem dos lugares. [...] São tantas horas de 
pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo 
miúdo recruzado. 

 
(JOÃO GUIMARÃES ROSA) 
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A realização deste estudo surgiu das nossas inquietações acerca das 

questões relacionadas ao ensino da matemática, elaboradas no percurso de nossas 

experiências e vivências em cursos de formação de professores que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e 

como Professora Formadora do Curso Normal Superior do Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy (IFESP). Ao mesmo tempo em que atuamos com 

professora, nesses cursos, tomamos como objeto de pesquisa a prática docente 

desses professores e começamos a refletir sobre o fazer pedagógico, o que nos fez 

crescer pessoal e profissionalmente. 

A cada experiência vivenciada, nestes cursos de formação de 

professores, constatamos as fragilidades e dificuldades que estes educadores 

apresentam no trato com os conteúdos matemáticos. A ideia de que a matemática é 

algo difícil e somente acessível a poucas pessoas, encontramos constantemente 

nos professores que ensinam Matemática1. Constatamos o quanto essa disciplina 

acarreta medo e ansiedade nesses professores. É comum também, ouvirmos deles 

que, nas suas salas de aula, o ensino da Matemática fica sempre em segundo 

plano, tendo em vista a fragilidade do professor em termos de compreensão dos 

conteúdos a serem abordados, dos saberes necessários à ação docente, e da 

metodologia adequada para abordá-los. 

Beatriz S. D’Ambrosio (2005) diz que, provavelmente, uma das maiores 

dificuldades dos professores ao ensinar os conteúdos matemáticos, seja a falta de 

compreensão desses conteúdos o que, de certa forma, dificulta a sua abordagem 

em sala de aula. E isto, realmente, é observado durante o percurso de formação dos 

professores que ensinam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O ensino de Matemática ainda é considerado como um dos entraves da 

permanência do aluno na escola, como também responsável pelo baixo rendimento 

e desinteresse dos alunos pela matéria. Possivelmente, o alto índice de reprovações 

e evasões dos alunos deve-se ao fato do ensino da Matemática estar distante da 

sua realidade e de aplicações práticas em situações do seu cotidiano. Segundo 

D’Ambrosio (2004, p.31-32) “os maiores entraves à melhoria da educação são o alto 

índice de reprovação e a enorme evasão. Ambos estão relacionados. Medidas 

dirigidas ao aperfeiçoamento dos professores, tais como fornecer-lhes novas 

                                                 
1 Professores que ensinam matemática são compreendidos, neste texto, como aqueles que atuam na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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metodologias e melhorar, qualitativa e quantitativamente, seu domínio de conteúdo 

específico, são, sem dúvida, importantes [...]”. O que geralmente observamos na 

sala de aula de Matemática são professores absorvidos em transmitir conteúdos 

sem a preocupação de refletir criticamente sobre o que está sendo comunicado e o 

aluno preocupado em decorar o que lhe foi transmitido para ser devolvido nas 

avaliações. 

As últimas décadas do século XX e o momento atual estão marcados, no 

plano internacional e nacional, pela investida nas investigações e discussões em 

torno de questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem da Matemática. Esse 

movimento permitiu a formação de grupos de pesquisa, sobre diferentes temáticas, 

que trouxeram grandes contribuições para a melhoria do ensino da Matemática em 

sala de aula. Apesar destas investidas, reconhecemos que ainda é preciso esforços 

para que os resultados dessas investigações cheguem ao seu foco principal: a sala 

de aula. 

Dentre os grupos de pesquisa constituídos, destacamos o grupo de 

investigação relacionado à História da Matemática (HM) que se ampliou em 

diferentes países, inclusive aqui no Brasil, com a realização de Seminários 

Nacionais de História da Matemática e a criação em 1999 da Sociedade Brasileira 

de História da Matemática (SBHMat). O movimento em torno da História da 

Matemática  
 

[...] já é tão amplo e diversificado que poderíamos acusar a constituição, em 
seu interior, de vários campos de pesquisa autônomos, que, no entanto, 
mantêm, em comum, a preocupação de natureza histórica incidindo em uma 
das múltiplas relações que poderiam ser estabelecidas entre a História, a 
Matemática, a Educação. Dentre tais campos de investigação, três deles se 
destacam: o de História da Matemática, [...] o da Historia da Educação 
Matemática e o da História na Educação Matemática. (MIGUEL; MIORIM, 
2005, p. 11). 
 

Neste trabalho, pretendemos nos deter no campo da pesquisa relacionada 

à História na Educação Matemática, tendo em vista sua contribuição para o 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática e na formação de professores 

que atuam na Educação Básica. Iremos tecer considerações sobre o uso da História 

da Matemática como recurso metodológico com o intuito de refletir sobre sua 

utilização em cursos de formação de professores. 
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O foco da nossa pesquisa é o uso de artefatos históricos, em atividades 

de ensino, como meio de articular saberes e ampliar conhecimentos em cursos de 

formação docente. Artefatos, neste trabalho, 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. Esses elementos históricos têm uma história, tendo em vista que foram 

construídos num dado espaço e num tempo específico e que, às vezes, não são 

explorados, passando a ser despercebidos do seu real valor. 

A utilização de artefatos, como fio condutor nas atividades de ensino tem 

respaldo teórico nas ideias de Vygotsky (1991, 1993) e Oliveira (1993) e outros.  

Oliveira (1993) ressalta que a relação do homem com o mundo não é 

uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada. Explica ainda 

que a mediação é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por um elemento. Esclarece 

ainda, que existem dois tipos de elementos mediadores nesse processo: os 

instrumentos e os signos. “O instrumento é um elemento interposto entre o 

trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de 

transformação da natureza”, enquanto que “signos podem ser definidos como 

elementos que representam ou expressam outros objetos, eventos, situações”. 

(OLIVEIRA, 1993, p. 29-30) 

Vygotsky (1991, p. 45) nos diz que “o uso de signos conduz os seres 

humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca do 

desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos 

enraizados na cultura”. Para Vygotsky (1993, p. 48), “Todas as funções psíquicas 

superiores são processos mediados, e os signos constituem o meio básico para 

dominá-las e dirigi-las. O signo mediador é incorporado à sua estrutura como uma 

parte indispensável [...]”. Os signos atuam como instrumentos da atividade 

psicológica e o desenvolvimento psicológico dos seres humanos é parte do 

desenvolvimento histórico de nossa espécie. Vygotsky (1991, p.74) elucida que, 

“Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança”. 

Muitos educadores desconhecem o papel de uma atividade mediada com 

vista a estabelecer relações interna e externa ao aluno. Interna no sentido de 

modificar o significado das coisas e ampliar o conhecimento construído 

anteriormente e externo, quando modifica sua atuação no seu espaço de vivência. 
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No decorrer das ações sobre uma atividade mediada, por meio de signos, por 

exemplo, o aluno integra conhecimentos que estão separados em um novo 

conhecimento mais ampliado e mais complexo. 

Neste estudo, vamos utilizar a ideia de signos como elementos que 

auxiliam na compreensão de fatos históricos, no armazenamento de informações 

que foram utilizadas em outras situações. Os signos são elementos que permitem 

estabelecer relação entre o objeto e a sua representação. Quando o indivíduo é 

capaz de lidar com símbolos que substituem o objeto real, ele é capaz de libertar do 

espaço e do tempo presentes para imaginar, criar e estabelecer relações entre os 

signos anteriores e os utilizados atualmente.  

A História da Matemática nos apresenta uma gama de artefatos históricos 

que, certamente, contribuirão na formação de professores no que se refere à 

compreensão e ampliação do conhecimento matemático construído ao longo da 

Humanidade. Por meio dos documentos históricos, podemos pensar num projeto de 

formação de professores que vai além da parte específica do conhecimento 

matemático. Partimos do pressuposto de que o uso de artefatos históricos, em 

atividade de ensino, possibilita ampliar saberes, desenvolver competências e 

habilidades essenciais à atuação docente, bem como integrar diferentes áreas do 

conhecimento, o que propicia uma concepção de formação em que o professor 

aperfeiçoa o seu saber, o saber-fazer e o saber-ser. 

Na construção do caminho teórico-metodológico da pesquisa pautamo-nos 

nas ideias de autores que tratam da formação de professores: Nóvoa (1995), Schon 

(2000), Tardif (2002), Zeichner (1993), Perrenoud (2002), Fiorentini, Nacarato e 

Pinto (1999), entre outros; em pesquisadores adeptos ao uso da História da 

Matemática como recurso metodológico: Fossa (2001, 2006), Mendes (2001a, 

2001b), D’Ambrosio (1996), Miguel (1993, 2005), Brito (2007), Gutierre (2003) e 

outros; em estudos realizados por Vygotsky (1991, 1993), Oliveira (1993), Le Goff 

(2003), Certeau (2007), Pinsky (2006), entre outros, que esclarecem o papel do 

artefato na história e como elemento mediador da aprendizagem. 

O trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa qualitativa 

Bogdan e Biklen (1994) com caráter de um estudo teórico e prático sobre aspectos 

que contribuem para o trabalho do professor na sala de aula e para sua formação 

docente. Dentre esses aspectos destacam-se o papel da História da Matemática na 

formação docente e como recurso didático na sala de aula de matemática; os 
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saberes, as competências e habilidades necessárias às ações do professor e o 

significado dos artefatos históricos como elo de integração entre as áreas do 

conhecimento. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, tornou-se possível 

descrever e refletir sobre as experiências desenvolvidas, bem como tecer 

considerações acerca do trabalho realizado. 

O objetivo geral deste estudo consiste em examinar a possibilidade de 

utilização da História da Matemática (HM), 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. Isto foi 

realizado em diferentes espaços de formação docente. 

A proposta de utilizar HM, por meio de atividades de ensino, nas salas de 

aula 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, 

o que favorece um diálogo entre as áreas e no interior de cada uma. 

Para a consecução do objetivo geral deste estudo, o corpus da pesquisa 

constituiu-se de: a) conjunto de documentos (artefatos) que colaboram com a 

construção as atividades de ensino; b) as experiências realizadas em diversos 

eventos durante a construção deste trabalho; c) o questionário aplicado com alunos 

do Curso Normal Superior que contribuiu para construção do perfil dos 

colaboradores da pesquisa em uma das experiências realizadas; e d) as anotações 

feitas no diário da pesquisadora a partir da aplicação das atividades selecionadas 

para cada momento nos cursos de formação docente. 

A tese está organizada em sete seções, além desta primeira que é a parte 

introdutória e da sétima que trata das considerações sobre o estudo, na segunda 

seção: O propósito do estudo, discorremos sobre a construção do objeto de 

pesquisa, as preocupações que nos levaram a tecer a problemática do estudo, a 

relevância do tema, os objetivos, bem como os princípios metodológicos que 

nortearam a investigação.  

As informações contidas na terceira seção: Formação docente: traçando 

modelos que subjazem à prática docente e a construção do perfil profissional, 

discorremos sobre o papel da prática docente como objeto de estudo na formação 

docente. Dialogamos com os documentos oficiais que tratam da formação do 
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professor, qual seria o perfil do professor para atuar na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental, perante as exigências previstas na sociedade 

contemporânea, com vista à construção de um perfil de profissionais com 

capacidade de atuar nesses níveis de ensino.  

Na quarta seção intitulada História da Matemática: contribuição à 

formação de professores e na sala de aula de Matemática, discutimos acerca das 

contribuições da História da Matemática (HM) para a formação de professores de 

Matemática e para aqueles que ensinam Matemática (professores polivalentes). 

Descrevemos as possibilidades de uso da HM como recurso didático na sala de aula 

de Matemática, apresenta algumas perspectivas de uso da HM na formação de 

professores que vão atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Damos destaque na quinta seção: Artefatos históricos em atividade de 

ensino: possibilidades de exploração, a reflexão sobre o significado dos artefatos na 

construção do conhecimento e a possibilidade de exploração de artefatos históricos 

em atividades de ensino, discutindo inicialmente o conceito de atividade. Tecemos 

considerações acerca de algumas experiências desenvolvidas com o uso de 

artefatos e apresentamos um conjunto de atividades de ensino que exploram os 

artefatos históricos em Cursos de Formação Docente. 

A sexta seção, Cenários de experiências com artefatos históricos, 
descrevemos e analisamos as atividades desenvolvidas com alunos do Curso 

Normal Superior do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). 

Apresentamos cinco cenários que retratam como foi realizada cada uma das 

atividades selecionadas para esse curso. 
Nas considerações sobre o estudo, retornamos as questões norteadoras 

da pesquisa e seus objetivos específicos. Apresentamos discussões sobre as 

possibilidades e limitações da aplicação de atividades, utilizando artefatos históricos, 

em Cursos de Formação de Professores e descrevemos alguns pontos conclusivos 

do trabalho. Também propomos questões em aberto do estudo realizado, além de 

alguns caminhos para o desenvolvimento da disciplina Matemática em Cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica.  

Este trabalho pretende contribuir com a formação do professor que atua 

na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, no sentido de ampliar o 

conhecimento desses professores e, ao mesmo tempo, subsidiá-lo com alternativas 
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metodológicas que possam estabelecer a integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento, assim como propor mudanças na forma de abordar os conteúdos 

matemáticos em salas de aula. 
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2 O PROPÓSITO DO ESTUDO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A humanidade sempre produziu conhecimento sem ter 
uma preocupação explícita com as especificidades 
dessa produção cognitiva, seja ela concebida sob a 
ótica da matemática, da física, da química, da biologia, 
da arte, da religião, entre outro as formas de ver e 
explicar o mundo. O importante é a relação entre os 
contextos social, cultural e político de quem produziu tal 
conhecimento. [...] essa elaboração humana sempre 
esteve ligada a um momento histórico-cultural e a uma 
necessidade que impulsiona essa produção. 

 
(IRAN DE ABREU MENDES) 
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Tecer o fio do processo de construção deste estudo é buscar nas 

lembranças os fatos que contribuíram para sua escrita. Nesse trajeto, entrelaçaram 

momentos de alegrias, retrocessos, dificuldades, avanços, angústias e crescimento 

intelectual que atravessaram os registros finais deste trabalho. Esta seção tem como 

objetivo discorrer sobre a construção do objeto de pesquisa, as preocupações que 

nos levaram a tecer a problemática do estudo, a relevância do tema, os objetivos do 

trabalho, bem como os princípios metodológicos que nortearam a investigação. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Desde que começamos a trabalhar com formação de professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, em 

diferentes municípios do Rio Grande do Norte (RN), sempre nos deparamos com 

uma grande quantidade de professores que têm aversão à Matemática. O medo 

estava tão presente nos olhares desses professores, que o início das atividades dos 

cursos era tomado por dores de cabeça, suor frio, vontade de ir embora, entre outros 

fatores. Naquela época, não nos interessamos em saber quais os reais motivos que 

fizeram desses professores não gostarem de Matemática. No entanto, 

procurávamos mostrar para eles que a Matemática estabelece uma relação direta 

com as outras áreas do conhecimento e com as atividades desenvolvidas no seu 

cotidiano, e que a abertura para a aprendizagem Matemática corrobora para sua 

atuação enquanto cidadão e professores deste nível de ensino. 

Como professora formadora do Curso Normal Superior do Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP), na cidade do Natal/RN, 

observamos que essa ojeriza à Matemática, não é diferente. Nos momentos iniciais 

do trabalho com as disciplinas Matemática I e Matemática II que compõem a Matriz 

Curricular do referido curso, constatamos que os alunos consideram a Matemática 

de difícil compreensão, complicada, abstrata e muito complexa. Muitos desses 

alunos nos diziam que sua opção pelo curso de magistério (em nível de Ensino 

Médio), se deu por acreditarem que não precisavam estudar muito os conteúdos 

matemáticos, esquecendo-se de que, ao exercer a docência, teriam que enfrentar 

um currículo que exige a abordagem do conhecimento matemático. Isto nos faz 

refletir sobre o que menciona Freire (1997, p. 75) quando recomenda: “não posso 

desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem”. Para que esses professores 
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desenvolvam um bom trabalho com a Matemática nas salas de aula da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, é imprescindível que ele goste de 

matemática.  

As dificuldades enfrentadas por esses profissionais quando alunos da 

educação básica, provavelmente refletem na sua prática docente. Sobre esse 

aspecto, Freire (1997, p.100) ensina que “a minha experiência discente é 

fundamental para a prática docente que terei amanhã ou que estou tendo agora [...].” 

Quando o aluno não tem uma boa experiência com a Matemática, suas limitações 

serão mais difíceis de serem superadas, pois elas também estão arraigadas de 

crenças e saberes sobre a natureza do conhecimento matemático. Pesquisas 

apontam que mudanças na forma de pensar o ensino e a aprendizagem da 

matemática só serão possíveis se houver alterações na visão do professor sobre a 

natureza do conhecimento matemático e o papel da Matemática na formação do 

cidadão para atuar nesta sociedade em transformação.  

Desse modo, é necessário investimento na formação continuada dos 

professores que ensinam Matemática, com vista à ampliação dos conhecimentos 

construídos na experiência e na sua formação. Acreditamos que a formação 

continuada desses profissionais pode proporcionar mudanças na forma de ensinar e 

aprender Matemática, na medida em que propiciem momentos de reflexão sobre a 

prática docente, estudos direcionados aos saberes pedagógicos, ampliação dos 

conhecimentos advindos da experiência em sala de aula e, consequentemente, um 

novo olhar sobre o papel do professor no contexto atual da educação. 

Comumente, observa-se que a prática dos professores de Matemática, 

está centrada na supervalorização do rigor, no exercício da autoridade do professor 

como detentor do saber, na relevância dos conteúdos veiculados nos livros 

didáticos, sem nenhuma discussão da sua importância para o desempenho pessoal 

dos alunos, além de ter uma visão de avaliação focada no produto final, em 

detrimento da compreensão do processo elaborado para se chegar a esse produto.  

Entendemos que os cursos de formação de professores devem se 

preocupar principalmente em fazer com que seus atores conheçam melhor o 

processo de aprender e ensinar, assim como sejam capazes de pensar, refletir e 

articular sua prática com as questões mais gerais do contexto social. Nessa 

perspectiva, o professor cresce profissionalmente, avança no conhecimento, na 

aquisição de novas estratégias de ensino, passa a refletir criticamente sobre sua 
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prática pedagógica e redireciona sua ação docente de modo a contribuir com o 

processo de aprendizagem do aluno. O trabalho do professor, nesta perspectiva, 

passa a ser de mediador do processo educativo e, não apenas, transmissor dos 

conhecimentos construídos ao longo do tempo.  

Os estudos realizados nos mostram que no fazer pedagógico do professor 

repousam experiências anteriores à sua formação; suas crenças acerca de como se 

ensina e se aprende; seus valores pessoais; sua cultura, entre outros fatores. Por 

isso, é necessário o professor compreender que ensinar não engloba apenas o 

domínio do conteúdo específico de sua disciplina, pois outros fatores influenciam na 

aprendizagem dos alunos. Pensando assim, ele terá condições de redimensionar 

sua ação docente, no sentido de tentar minimizar as dificuldades de aprendizagem 

dos seus educandos.  

Consideramos que, nos cursos de formação, deve-se dar importância ao 

estudo sobre o desenvolvimento curricular, englobando a compreensão do 

programa, o conhecimento de recursos didáticos para o ensino da disciplina, o 

desenvolvimento da capacidade de articular os conteúdos de forma horizontal e 

vertical, bem como a história da evolução dos conteúdos a serem ensinados. Todas 

essas reflexões são indicadas para outras áreas do conhecimento, pois segundo 

D’Ambrosio (1996, p. 86): “A responsabilidade maior do professor vai, portanto, além 

da sua disciplina especifica”. Outro aspecto importante na formação é oportunizar ao 

professor analisar o livro didático que utiliza na sua sala de aula, visto que este 

ainda é um dos recursos didáticos, em alguns casos o único, a que o professor tem 

acesso.  

Em se tratando dos livros didáticos da matemática, percebemos que nas 

últimas décadas, no âmbito do Ensino Fundamental, alguns aspectos históricos do 

conhecimento matemático têm sido explorados. No entanto, muitas vezes esse 

enfoque é dado na forma de textos pontuais sobre alguns matemáticos famosos ou 

problemas e desafios referentes ao conhecimento matemático. Este modo de utilizar 

a História da Matemática (HM), a nosso ver, não consegue motivar o aluno a estudar 

os conteúdos matemáticos, nem muito menos esclarece algumas questões relativas 

a esses conteúdos. Os professores, sem ter segurança no assunto, não dão muita 

importância às informações históricas contidas nos livros didáticos. Por outro lado, 

como o professor pode trabalhar com enfoque na HM se ele, ao longo de sua 

escolarização, também não teve essa formação? Afinal, como lembra Freire (1997, 
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p. 26), só ensinamos porque aprendemos e aprendemos porque ensinamos, pois 

“ensinar inexiste sem aprender e vice-versa”. 

Normalmente, não há, nos livros didáticos de Matemática, atividades que 

possibilitem a integração desta com outras áreas. Por sua vez, os livros didáticos 

referentes às outras áreas do conhecimento, também não fazem alusão às 

contribuições históricas da Matemática na construção dos conhecimentos 

produzidos ao longo da história das civilizações. Esta forma de elaboração dos livros 

didáticos reforça a apreensão do currículo escolar organizado de forma fragmentado 

e linear, em que as disciplinas são dispostas em compartimentos estanques sem 

nenhuma interconexão com as demais, dificultando a apreensão do conhecimento 

na sua totalidade. 

Estas ideias vêm reforçar a compreensão de que o professor em formação 

precisa vivenciar situações de ensino que promovam a integração de diferentes 

saberes, a diversificação da prática docente, como forma de desenvolver no aluno a 

capacidade de se comunicar, de se sentir capaz de construir novos conhecimentos, 

atitudes e valores, argumentar com segurança, bem como incentivar a prática da 

pesquisa, a criatividade e a autonomia.   

Não podemos esquecer de que o sentido da educação escolar é contribuir 

para a formação integral do cidadão que não se limita apenas a decifrar o código 

escrito, mas, sobretudo em dar significado ao conhecimento construído na escola. 

Possivelmente, uma das preocupações maiores para que este objetivo seja atingido 

é a formação do professor, em especial, aqueles que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, tendo em vista que é dele a primeira responsabilidade de 

conduzir o aluno na sistematização do conhecimento elaborado ao longo da história 

da humanidade.  

A partir da nossa experiência em cursos de formação de professores deste 

nível de ensino, observamos a falta da articulação entre os conteúdos pedagógicos 

e os conteúdos a serem ensinados, como também, a dificuldades do professor, em 

abordar as várias dimensões pertinentes a sua atuação profissional, como por 

exemplo, a colaboração nos projetos escolares, a integração com a comunidade 

escolar, o desenvolvimento de um trabalho interligado com outras áreas, entre 

outras. Estes fatores contribuem como motivos para o desenvolvimento de novas 

propostas que possam colaborar com os cursos de formação de professores.  
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Ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental é um dos 

grandes desafios para esses professores, pois há indícios de que muitos deles não 

têm uma relação agradável com a área de Matemática. Além disso, nossas 

experiências com esse público têm revelado que a sua formação inicial (o 

Magistério) também pouco contribuiu para a ampliação dos conteúdos dessa área. 

Mediante tais constatações, o que fazer para que estes professores possam ter uma 

aproximação afável com a Matemática?  

Na visão de Lins (2004), o porquê de o aluno gostar ou não da Matemática 

está relacionada ao fato de ele gostar ou não do professor. Esta relação faz 

acentuar marcadamente o efeito da aceitação ou rejeição da matéria. Acrescenta 

ainda, que uma das maneiras do professor fazer com que os alunos comecem a 

gostar da Matemática é trazer as situações da vida real deles para a sala de aula, 

com a finalidade de estabelecer a relação entre a Matemática estudada na escola 

com a matemática presente nas situações diárias de sua vida.  

É interessante que os professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, percebam a Matemática como parte integrante do conhecimento 

criado pelo homem para ajudá-lo na resolução de seus problemas do cotidiano e, 

por isso é preciso compreendê-la como uma construção humana e não mais como 

um conhecimento que só é adquirido por indivíduos privilegiados, ou seja, algo 

inatingível a alguns seres humanos.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de Matemática (BRASIL, 

1997) têm evidenciado a relevância de o professor conhecer a natureza do 

conhecimento matemático e o papel da Matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Aprender e ensinar Matemática nesse nível de escolarização significa 

compreender os princípios subjacentes aos procedimentos e os conhecimentos do 

fazer Matemático, dentre eles, a resolução de problemas, a história da matemática, 

as tecnologias da informação e os jogos. Nesta perspectiva, na formação do 

professor deve-se considerar a necessidade de aquisição de conhecimentos 

relacionados aos aspectos históricos, sociais, culturais, conceituais e didáticos de 

cada área do saber, como forma de contribuir com a ampliação do conhecimento e 

melhoria da prática docente desses profissionais.  

Em se tratando do ensino da Matemática, Curi sugere que nos cursos de 

formação inicial e continuada de professores,  
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[...] sejam abordados temas referentes ao papel da Matemática nos 
currículos e à formulação de objetivos gerais para seu ensino, que se faça 
uma abordagem histórica dos movimentos que orientaram os currículos de 
Matemática, destacando os fundamentos epistemológicos das reformas, 
que se discutam algumas temáticas específicas, como a resolução de 
problemas, a modelagem, como formas de organização curricular, os 
significados de ideias, como as de currículos em espiral e em rede, em 
contraposição à organização linear. (CURI, 2005, p. 31) 

 

 Para isso, acreditamos que, nos cursos de formação docente, deve-se 

dar importância ao estudo sobre o desenvolvimento curricular, englobando a 

compreensão do programa, o conhecimento de recursos didáticos para o ensino da 

disciplina, a capacidade de articular os conteúdos de forma horizontal e vertical, bem 

como a história da evolução dos conteúdos a serem ensinados. Todas essas 

reflexões também são indicadas para as outras áreas do conhecimento.  

Nestes cursos, deve haver também, diversificação na prática docente 

como forma de o professor ou futuro professor ampliar sua capacidade de se 

comunicar, desenvolver novas atitudes frente ao conhecimento matemático, e de se 

sentir capaz de construir outros conhecimentos.  

Fiorentini e Lorenzato (2006) nos revelam que os estudos referentes aos 

saberes profissionais do professor, até início dos anos de 1990, têm mostrado 

baixos níveis de compreensão e domínio do conhecimento matemático a ser 

ensinado pelo professor nos diferentes níveis de ensino, o que conduziram a origem 

de outros estudos que tratam de avaliar a ação e o desempenho dos docentes.  

Se tomarmos as nossas experiências em cursos de formação e as 

reflexões dos autores acima citados, podemos levantar alguns questionamentos: o 

que podemos fazer para que aconteçam mudanças na forma dos professores 

conceberem a natureza do conhecimento matemático? Por que a Matemática ainda 

se apresenta na escola como a matéria mais difícil de aprender? Como os 

professores dos diferentes níveis de ensino podem contribuir para minimizar a 

aversão que o aluno tem à Matemática? Que alternativas metodológicas são mais 

viáveis para abordar os conteúdos matemáticos em sala de aula? Como podemos 

subsidiar o professor no seu fazer pedagógico? Estas questões permeiam todo o 

nosso percurso enquanto professora e pesquisadora da área de formação de 

professores.  

Mediante tais indagações, vemos então a necessidade de se pensar em 

alternativas teórico-metodológicas para o ensino de Matemática nos cursos de 
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formação de professores que ensinam Matemática, com o objetivo de o aluno 

aprofundar os conteúdos previstos para o Ensino Fundamental, de modo a contribuir 

para a superação de possíveis dificuldades no trato com os conteúdos matemáticos, 

com perspectiva do desenvolvimento de estudos sobre a natureza dos saberes que 

serão, por eles, abordados na sala de aula, tendo em vista a integração das 

diferentes áreas do conhecimento.  

Os estudos evidenciados nas pesquisas realizadas por, Mendes (2001a, 

2001b), Gutierre (2003), Miguel (2003), Souza (2004), apresentam formas de 

desenvolver alguns conteúdos matemáticos utilizando a HM, em sala de aula. A 

partir destas experiências, acreditamos que a História da Matemática (HM) quando 

utilizada como metodologia de ensino para abordagem dos conteúdos matemáticos, 

apresenta aspectos relevantes que possibilitam a integração de saberes; motivação 

para estudos referentes aos conteúdos matemáticos; respostas às questões 

relativas ao conhecimento matemático; contribui para a construção de conceitos; 

discussão de problemas históricos e outros aspectos 

Com isso, compreendemos que a HM é um componente importante nos 

Cursos de Formação de Professores que desenvolvem ações como docentes da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que estes são 

professores de todas as áreas do conhecimento e precisam estar bem preparados 

para exercerem suas atividades profissionais.  

O objetivo geral deste trabalho consiste em examinar a possibilidade de 

utilização da História da Matemática (HM), 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. É nossa 

pretensão que o uso da HM, nos cursos de formação de professores, possa 

contribuir para que o educador construa o conhecimento matemático de forma 

ampliada com vista à integração de conteúdos das diferentes áreas do 

conhecimento, o que favorece a construção de novos saberes e o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias à atuação docente.  

Como objetivos específicos foram elencados quatro ações que 

contribuíram para responder as questões norteadoras deste trabalho. São elas: (1) 

esboçar um estudo 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; (2) realizar estudo teórico 
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sobre as contribuições e perspectivas de utilização da História da Matemática na 

Formação do Professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; 

(3) 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; (4) 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. 

Posto isto, acreditamos que a HM, calcada pelo uso de artefatos históricos 

em atividades de ensino, poderá promover a integração entre os saberes das 

diferentes áreas constituídos pela humanidade de modo a contribuir com o 

aperfeiçoamento e ampliação do conhecimento do professor. Pensando assim, 

definimos duas questões diretrizes para a pesquisa: (1) Quais as possibilidades e 

consequências do uso de artefatos históricos, em atividades de ensino, nos cursos 

de formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental? (2) Que potencialidades pedagógicas da HM poderão contribuir para 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem da Matemática em cursos de 

formação dos professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental?   

Com foco nos objetivos e nas questões norteadoras deste estudo, fomos 

buscar, na literatura, o significado de artefatos, seu papel na formação docente, a 

relevância de se estudar a HM, em cursos de formação docente, bem como as 

possibilidades pedagógicas de se utilizar a HM, em salas de aula de Matemática. 

Todos estes aspectos e outros mais serão referenciados nas seções que formam 

este trabalho. 

 

2.2 O PERCURSO DE CONSTRUÇÃO DO ESTUDO: PRINCÍPIOS 

METODOLÓGICOS 

 

Todo trabalho tem um ponto de partida e o fio condutor deste foi o texto An  

Artefactual Approach to Àncient Arithmetic de Irene Percival (2001). O texto, escrito 

em inglês, é parte integrante da sua tese de doutorado. Descreve o trabalho 

desenvolvido com alunos de 12 e 13 anos dos anos finais da escola elementar da 
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Columbia Britânica (Canadá), utilizando artefatos antigos, no processo de ensino e 

aprendizagem da aritmética das antigas civilizações. Segundo a autora, o trabalho 

com os estudantes das escolas elementares é coerente com a abordagem sugerida 

pelos Institutos de Pesquisa em Ensino de Matemática (IREM), na França, que 

incentivam o uso de documentos históricos, em sala de aula, como forma de 

humanizar as aulas de Matemática.  

No referido texto, a autora diz que os alunos terão oportunidade de 

construir objetos e documentos que imitam os antigos e são estimulados a usar 

aparelho de calcular reconstruído com recursos existentes hoje. O texto da tese foi 

estruturado em oito partes, entre as quais estão destacadas as atividades referentes 

às civilizações egípcia, babilônica, chinesa, maia, grega e indiana.  

O enfoque proposto no texto inclui a construção e análise de artefatos 

históricos, selecionados para cada civilização em estudo, seguidas do manuseio 

pelo aluno, facilitando a compreensão dos fatos históricos e a busca do 

estabelecimento da inter-relação entre os conhecimentos das áreas dos Estudos 

Sociais, das antigas civilizações e o conhecimento matemático destas. 

Para cada civilização estudada, Percival (2001) selecionava um artefato 

histórico que servia de elemento motivador para as atividades propostas. A autora 

inicialmente sempre buscava descobrir o que os alunos sabiam sobre a civilização 

em estudo e, em seguida, propunha atividades de exploração e manuseio dos 

artefatos. 

Na visão de Percival, o estudo realizado contribuiu para um melhor 

entendimento dos estudantes sobre o sistema de numeração contemporâneo e de 

seus algoritmos, tendo em vista o incentivo que houve em comparar cada sistema 

ou algoritmo novo, com outros conhecidos por eles naquele momento. Entretanto, o 

foco principal desta abordagem, segundo a autora, está em desenvolver uma nova 

atitude para com a Matemática. A maioria dos estudantes mostrou um interesse 

aguçado em aprender sobre diferentes sistemas de numeração e apreciar a ideia do 

trabalho integrado com outras áreas do conhecimento como a de Estudos Sociais 

que abordam aspectos gerais sobre as civilizações antigas. 

Concluindo seu texto, a autora destaca que o elemento humanizador, na 

sala de aula de Matemática, é a primeira razão para o sucesso aparente desta 

abordagem, uma vez que os alunos se sentiram capazes de criar algo. As ideias 

expostas neste texto constituíram as primeiras contribuições para a elaboração 
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desta pesquisa, inspirando-nos a focalizar o uso de artefatos históricos, em 

atividades de ensino, nos Cursos de Formação de Professores da Educação Infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Tomando como parâmetros as ideias postas no texto citado de Percival 

(2001), começamos a vislumbrar a possibilidade de utilizar artefatos históricos em 

atividades para cursos de formação de professores, e assim, deu-se início ao 

trabalho do artífice, por entender que todo pesquisador é um artesão intelectual2 

(MILLS, 1986). Segundo o autor, o trabalho de pesquisa é uma produção intelectual 

que exige experiência pessoal, flexibilidade e criatividade, associada à ideia de que 

não podemos separar o trabalho de pesquisa das nossas experiências de vida, 

tendo em vista que um enriquece o outro.  

Com este pensamento, questionamos: O que fazer para encenar os 

primeiros passos da pesquisa? Dessa pergunta surgiu a ideia de organizar Oficinas 

Pedagógicas sobre o estudo dos sistemas de numeração de algumas civilizações 

antigas, para serem desenvolvidas no 1º semestre de 2006, com alunos do Curso de 

Licenciatura Plena em Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), dentro da disciplina Didática da Matemática. O uso de Oficinas 

Pedagógicas, como estratégia de ensino, tinha como objetivo estabelecer relação 

entre a teoria estudada na referida disciplina e a prática de sala de aula, uma vez 

que se tratava de turma do 6º período do Curso de Licenciatura em Matemática da 

UFRN.  

A partir desses dados, iniciamos a construção do nosso arquivo pessoal3 

como propõe Mills (1986) no seu livro A imaginação sociológica. Para o autor, tal 

arquivo constitui-se em um importante instrumento de organização, não só em 

termos materiais, como também em termos simbólicos, de escrita diária das 

reflexões sobre o problema a ser estudado. Fomos buscar nos livros de História da 

Matemática (HM), nos livros de História Geral, Geografia e outros, subsídios para 

elaboração das atividades para a oficina, tendo em vista que ficamos responsáveis 

pelo desenvolvimento da oficina: Aritmética antiga e artefatos - Os egípcios e sua 

aritmética, que foi desenvolvida durante oito encontros.  

                                                 
2 Ser um artesão intelectual para Mills significa que “cada homem seja seu próprio metodologista; que 
cada homem seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se tornem novamente parte da prática 
de um artesanato”. (MILLS, 1986, p. 240) 
3 Arquivo pessoal é um diário em que “unem-se a experiência pessoal e as atividades profissionais, 
os estudos em elaboração e os estudos planejados”. (MILLS, 1986, p. 212) 
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Ao elaborar as atividades da oficina, procuramos estabelecer conexão 

entre as áreas de Estudos Sociais e a Matemática, por compreender que a formação 

do professor deve ser feita de modo mais amplo e de forma integrada. Esta ideia de 

que tudo está interligado envolve o conceito de circularidade, proposto por Elias 

(1998), quando esclarece que tudo está em relação e em interdependência. 

Nossa intenção foi colocar os alunos em contato com distintos 

documentos e réplicas de artefatos antigos que instigassem a realizarem 

observações, análise, registro, criação e produção de síntese demonstrando 

apreensão dos temas abordados. Mantemos um diálogo constante com a classe, e o 

registro das observações das reações dos alunos diante das atividades que estavam 

sendo desenvolvidas (individualmente ou em grupos). Utilizamos atividades lúdicas, 

leitura e discussão de textos, atividades de pesquisa, atividade em grupo e 

individual. A ênfase foi dada à aritmética e aos aspectos sociais da civilização 

egípcia. 

É importante considerar que esta oficina buscou promover a integração da 

Matemática com outros campos do saber e mostrar que os alunos são capazes de 

criar atividades interessantes para serem utilizadas em suas salas de aula, 

percebendo-se produtores de conhecimento e auxiliá-los na compreensão da 

intervenção do homem na construção desse conhecimento.  

Após a nossa participação nesta atividade no segundo semestre de 2006, 

mais precisamente no mês de outubro, participamos da XVIII Semana da 

Matemática, promovida pelo Centro de Ciências Exatas e da Terra da UFRN, 

ministrando um minicurso com o titulo: Abordagens alternativas para o ensino da 

Aritmética e Geometria. O Minicurso foi destinado aos alunos da Licenciatura em 

Matemática da UFRN e professores da Educação Básica do RN e teve como 

objetivos: (1) desenvolver atividades relacionadas à aritmética egípcia por meio de 

artefatos antigos; (2) trabalhar alguns conteúdos matemáticos da geometria a partir 

de atividades com mapas e o globo terrestre; (3) estudar conceitos de 

comensurabilidade de grandezas, fazendo a relação com os números racionais e 

irracionais. Era composto de três oficinas: (1) Aritmética antiga e manipulação de 

artefatos. (2) Comensurabilidade de Grandezas na antiguidade grega. (3) Atividades 

com o globo terrestre nas aulas de Matemática. 

A nossa participação foi na oficina 1 – Aritmética antiga e manipulação de 
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 Artefatos que tratava do tema referente a esta pesquisa. Definimos como objetivo 

desenvolver atividades relacionadas à aritmética egípcia, utilizando artefatos 

históricos. Abordamos como conteúdo matemático o estudo do Sistema de 

Numeração Egípcio. 

Definido o tema, retomamos os dados contidos no nosso arquivo pessoal 

e fomos reelaborar as atividades para o referido minicurso. Nesta oficina, 

desenvolvemos 03 (três) atividades: A primeira foi O espaço e o tempo da civilização 

egípcia, na qual buscamos estudar a civilização egípcia nos seus diferentes 

aspectos, culminando com a elaboração do quadro síntese sobre a mesma. 

No segundo momento desta atividade, apresentamos a réplica do artefato 

referente ao quadro tirado da cabeça de maça do Faraó Narmer para que os 

participantes agissem sobre o artefato descobrindo “coisas”, inclusive a presença ou 

não de números.  

Na segunda atividade Desvendando a escrita no Papiro de Rhind na qual 

apresentamos a réplica do problema 79 do Papiro de Rhind, registrado na escrita 

hieroglífica e hierática. Os alunos analisaram e descobriram as regularidades 

presentes nas réplicas, os valores dos símbolos contidos nos mesmos, escreveram 

textos para o problema, discutiram a solução encontrada e relataram suas 

dificuldades para analisar os artefatos.  

Quanto à terceira atividade Utilizando a simbologia egípcia, os alunos 

usaram a simbologia egípcia para a escrita numérica de vários números, bem como 

efetuaram adições e multiplicações, usando as regras do sistema de numeração 

egípcio e a escrita hieroglífica.  

Estas foram experiências preparatórias com objetivos de analisar em quais 

pontos as atividades necessitavam de ajustes, e ainda, perceber a aceitação, por 

parte desse público, tendo em vista que pretendíamos aplicar com alunos do Curso 

Normal Superior, que atende a outro público – professores que atuam na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Após essas duas experiências, começamos a pensar na reformulação das 

atividades e criação de outras, com vista a atender aos alunos do Curso Normal 

Superior. Como professora formadora desse curso e ministrante da disciplina 

Matemática I, que faz parte da matriz curricular, selecionamos a II Unidade do Plano 

de Curso desta disciplina que trata do estudo dos Sistemas de Numeração, para 

elaboração das atividades.  
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Voltamos ao trabalho artesanal de busca de réplicas de artefatos 

históricos referentes às 05 (cinco) civilizações que iríamos estudar: Egípcia, 

Babilônica, Maia, Romana e a Indo-Arábica. Percebemos que estávamos envolvidos 

e implicados com a produção e desenvolvimento das atividades de ensino, no Curso 

Normal Superior. E assim, o nosso arquivo pessoal foi se ampliando com as 

pesquisas realizadas em bibliotecas públicas, nos sebos, bibliotecas particulares e 

na Internet, as quais nos proporcionaram a aquisição de várias imagens, fotografias, 

textos e objetos que representassem cada uma das civilizações. Foi um momento de 

grande satisfação, para nós pesquisadoras, pois à medida que pesquisávamos, 

aprendíamos mais acerca da civilização. Fotografamos, tiramos xerox, selecionamos 

textos, livros didáticos, revistas, enciclopédias, entre outros.  

À medida que o arquivo se ampliava, surgiam novas formas de como 

explorar o material nele contido, iniciando outra vez o trabalho do artesão, 

culminando com a elaboração das atividades de ensino que seriam aplicadas no 

Curso Normal Superior.  

Antes de iniciarmos a aplicação das atividades, tivemos a preocupação de 

conhecer os alunos que compunham a turma em que iríamos fazer a intervenção 

didática. Aplicamos um questionário com os alunos da Turma A do Curso Normal 

Superior, turno noturno, com objetivo de identificar-lhes o perfil. Este instrumento era 

composto de três partes: identificação, visão de matemática e experiência com a 

matemática. Este é um dos caminhos propostos por Bourdieu (2001), quando 

reforça a necessidade de se conhecer o campo da pesquisa e saber explicar porque 

desenvolveu tais atividades e não outras, com aquela turma. Bourdieu (2001) 

também lembra que para compreender é preciso conhecer e saber explicar e este foi 

o caminho escolhido por nós na elaboração das atividades de ensino.  

Após a elaboração das atividades e organização da sala de aula com 

exposição de artefatos relacionados à civilização egípcia, demos início ao 

desenvolvimento das atividades referentes à civilização em estudo. Durante o 

desenvolvimento dessa atividade, percebemos que alguns pontos não tinham sido 

pensados, iam se revelando no percurso e era impossível separar o eu da 

objetividade, levando-nos a pensar no conceito de implicação proposto por Bourdieu 

(2001), quando ele esclarece sobre a impossibilidade do pesquisador ser impessoal. 

Observamos que nas três experiências aconteciam coisas que não tínhamos 

planejado, as quais provocavam envolvimento nas situações de ensino que não 
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permitiam se deslocar delas. Isto é compreendido como o conceito de envolvimento 

proposto por Elias (1998).  

Fomos pensar em como reelaborar as atividades de ensino, de modo que 

permitissem aos alunos dos Cursos de Formação de Professores da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental desenvolver saberes, competências e 

habilidades essenciais para o seu fazer pedagógico, tendo como fio condutor os 

artefatos históricos como mediador da aprendizagem e elemento integrador de 

saberes na formação docente.  Prosseguimos no trabalho de artesão na busca de 

ampliar o arquivo pessoal com a finalidade de atingir os objetivos propostos e 

procurar respostas para as questões levantadas inicialmente neste trabalho.  

Os artefatos incorporados em atividades de ensino nos Cursos de 

Formação de Professores podem promover mudanças na visão sobre o ensino de 

Matemática, tendo em vista que privilegia a participação ativa do aluno na 

construção do seu conhecimento, reflexão sobre a ação que está sendo realizada e 

proporciona alternativas metodológicas para explorar os conteúdos matemáticos em 

sala de aula. Os artefatos e o seu manuseio provavelmente promoverão reflexões e 

estímulos para que os professores possam criar seus próprios artefatos, como 

também oferecer pistas de articulação da Matemática com outras áreas do 

conhecimento. 

As experiências realizadas com alunos da Licenciatura em Matemática, 

professores da Educação Básica e alunos do Curso Normal Superior, foram 

claramente favoráveis ao uso de artefatos históricos como elemento mediador da 

aprendizagem de alguns conteúdos matemáticos. Favoreceu a compreensão do 

momento histórico em que foi construído o conhecimento, o modo de vida da 

sociedade, a forma de escrita, os problemas e soluções encontradas para diversas 

situações-problema que deram origem aos conhecimentos matemáticos, bem como 

fomentou discussão sobre outros aspectos referentes às diversas áreas do 

conhecimento. Isto demonstra que é possível desenvolver esse trabalho em cursos 

de formação de professores, como forma de tentar superar as dificuldades que 

esses alunos têm com relação à natureza do conhecimento matemático e ampliar a 

pesquisa que ressalta o uso da HM como alternativa metodológica para abordagem 

do conteúdo matemático.  

Além disso, promoveram-se momentos para que os alunos dos cursos de 

formação de professores discutissem sobre a construção do conhecimento 
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matemático, construções de réplicas de artefatos, trabalhos de pesquisas e 

produção de textos. Possibilitou integrar conteúdos que contribuíram com a 

ampliação do conhecimento do aluno, impulsionando o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias às ações pedagógicas. Também foi 

possível visualizar que tudo está interligado e que não se pode deixar de 

compreender o contexto social em que foi desenvolvido todo o conhecimento, e, em 

especial, o conhecimento matemático. 
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3 FORMAÇÃO DOCENTE: TRAÇANDO MODELOS QUE SUBJAZEM À PRÁTICA 
DOCENTE E A CONSTRUÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A formação pode estimular o desenvolvimento 
profissional dos professores no quadro de uma 
autonomia contextualizada da profissão docente. 
Importa valorizar paradigmas de formação que 
promovam a preparação de professores reflexivos, que 
assumam a responsabilidade do seu próprio 
desenvolvimento profissional e que participem como 
protagonistas na implantação das políticas educativas.  
 

(ANTONIO NÓVOA) 
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As discussões sobre as propostas de Formação de Professores para a 

Educação Básica têm-se acentuadas nas últimas décadas, sendo alvo de muitos 

estudos e questionamentos a partir da análise dos diferentes modelos que subjazem 

à prática docente e os currículos dos cursos de formação de professores. 

Pretendemos nesta seção apresentar, de forma sucinta, três modelos que nortearam 

e norteiam os programas de formação docente nos últimos anos: o paradigma da 

racionalidade técnica; paradigma das competências e o paradigma do professor 

prático-reflexivo. Todos esses paradigmas de formação têm, em sua constituição, 

elementos fundamentados em concepções de ensino, de aprendizagem, de aluno e 

de professor que direcionam a construção de propostas e currículos para os cursos 

de formação.  

Estes modelos de formação contribuíram para a construção do Perfil do 

Professor que atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental no 

contexto atual, na perspectiva de construção de saberes e desenvolvimento de 

competências e habilidades essenciais ao trabalho docente. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DOCENTE ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO 

 

O modelo de formação que perdurou por muito tempo e teve grande 

influência na elaboração dos currículos dos cursos de formação de professor foi o 

centrado no paradigma da racionalidade técnica4. Neste, o processo formativo é 

constituído de uma estrutura linear, em que o professor adquire, inicialmente, os 

conhecimentos científico-culturais de sua área de estudo e, em seguida, os 

conteúdos relacionados à formação didático-pedagógica relacionada à sua atuação 

docente. Nesta visão, “os conhecimentos teóricos e as técnicas das ciências básicas 

e aplicadas antecedem às atividades centradas na habilidade de usar teorias e 

técnicas para solucionar problemas práticos” (SANTOS, 2007, p. 236). Não existe 

articulação entre os conhecimentos teóricos e a prática docente, fortalecendo o 

distanciamento entre as instituições formadoras e as instituições de ensino. As 

questões educacionais são vistas como problemas técnicos que serão resolvidos 

utilizando os conhecimentos científicos. Já a prática docente está baseada na 

                                                 
4 O paradigma da racionalidade técnica é uma concepção epistemológica da prática, herdada do 
positivismo, na qual a atividade profissional é instrumental, dirigida para a solução de problemas 
mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas cientificas (PÉREZ GÓMEZ, 1995). 
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aplicação direta dos conhecimentos teóricos sem considerar outros fatores que 

interferem.  

De acordo com essa concepção de formação, o professor é considerado 

um técnico, um especialista em conteúdos que coloca em prática os conhecimentos 

científicos e habilidades pedagógicas apreendidos na academia. Um exemplo desse 

modelo de formação esteve presente nos currículos das licenciaturas nas diversas 

universidades brasileiras, caracterizado como “modelo 3+1”, em que nos três 

primeiros anos do curso predominavam a formação no âmbito do conhecimento 

específico de cada área e o último ano de curso era destinado à formação 

pedagógica e à Prática de Ensino.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LBD nº 9.394/96 e a elaboração, por parte do governo federal, de importantes 

documentos tais como Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental e Médio (PCN), Parâmetros em Ação, Referenciais para a Formação 

de Professores (RFP) e as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 

da Educação Básica (DCFP) entre outros, dão-se início a outras reflexões que 

desencadearam na construção de proposta de cursos de formação profissional 

norteados pelo paradigma das competências que se traduz na ideia de uma 

formação 
 

[...] de caráter técnico-instrumental do trabalho docente, dentro de uma 
concepção utilitária e fragmentada do conhecimento, da ciência. Nesse 
quadro, a preocupação com o que e o como ensinar passou a ser o eixo da 
formação a ser desenvolvida, em contraposição ao debate sobre os fins da 
educação, seu papel e significado histórico. (SILVA, 2007, p. 57) 
 

Neste modelo, a prática educativa, as noções de habilidade e de 

competência tornam-se elementos centrais na elaboração dos currículos em cada 

instituição de formação. A disciplina Prática de Ensino que era desenvolvida nos 

últimos anos do curso, passou a se fazer presente desde o início da formação, 

superando o antigo esquema denominado 3+1.  

Mas, esse modelo de formação baseado em competências sofreu críticas 

de diferentes segmentos da sociedade ligados à educação. Essas críticas, segundo  

Maldaner (2007), surgiu a partir da compreensão que se tem acerca do conceito de 

competência utilizado no mundo do trabalho que está ligado ao saber fazer rígido e 

repetitivo de profissionais das indústrias. Esse mesmo conceito não se pode aplicar 
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à educação, tendo em vista que a proposta de ensino desenvolvida nas instituições 

educativas traz na sua constituição, elementos norteadores de um fazer educativo 

que privilegia a contextualização, a flexibilidade e a integração das diferentes áreas 

do conhecimento, o que distancia da ideia de um fazer rígido e repetitivo.  

As mudanças ocorridas, atualmente, no mercado de trabalho, exigem 

outras habilidades dos seus trabalhadores e, desse modo, modifica-se o papel da 

escola e da formação de professores, apontando para uma tendência que promove 

a articulação entre conhecimentos, atitudes, comportamentos e enfatiza a 

necessidade de desenvolver habilidades cognitivas, comunicativas e criativas.  

A LDB n. 9394/96, reforça a ideia de competência como o que compete ao 

professor no exercício de sua docência. Esta mesma compreensão está posta nos 

Referencias para a Formação de Professores (RFP), que abordam o conceito de 

competência como a “capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os 

conhecimentos teóricos e experiências da vida profissional e pessoal, para 

responder às diferentes demandas das situações de trabalho” (BRASIL, 1999, p. 

61).  

Na visão de Soares (2006), incide neste documento uma ressignificação 

na formação docente, de modo que o desenvolvimento das competências passa a 

ser a principal tarefa da formação, juntamente com os saberes da prática e os 

conhecimentos implícitos nestes saberes que assumem lugar central na definição da 

própria ação pedagógica, em detrimento do conhecimento teórico/científico.  

A formação de professores, de acordo com os Referenciais (BRASIL, 

1999, p. 53) deve ser pensada “[...] a partir das demandas de melhoria da educação 

escolar de crianças, jovens e adultos e das discussões atuais sobre as 

especificidades do trabalho profissional do professor”. Em se tratando do trabalho 

profissional do professor, os RFP esclarecem que é necessário que este tenha: 

 
[...] Compreensão das questões envolvidas no trabalho, competência para 
identificá-la e resolvê-las, autonomia para tomar decisões, responsabilidade 
pelas opções feitas. [...] saiba avaliar criticamente a própria atuação e o 
contexto em que atua e interagir cooperativamente com a comunidade 
profissional a que pertence. Além disso, ele precisa ter competência para 
elaborar coletivamente o projeto educativo e curricular para a escola, 
identificar diferentes opções e adotar as que considere melhor do ponto de 
vista pedagógico (BRASIL, 1999, p 61). 
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Esses elementos, que constituem o perfil do professor que se quer formar, 

trazem, para a formação, a concepção de competência profissional, cuja referência é 

a atuação profissional do professor. Nesta concepção, o educador aprende a criar e 

recriar sua prática, apropriando-se de teorias, métodos, técnicas e recursos didáticos 

desenvolvidos por outros professores sem, no entanto, absorvê-los como um mero 

receituário, mas tendo a capacidade de ajustar os saberes já produzidos no 

ambiente escolar ao elaborar propostas originais, considerando também, os 

elementos que compõem o espaço escolar.  

Nesta política, há necessidade de uma proposta que oportunize ao 

professor repensar a forma de intervir para transformar a realidade em que está 

inserido, considerando a sua formação como pessoa e profissional. As propostas de 

formação devem contemplar mudanças “[...] nos objetivos da formação, na eleição 

de seus conteúdos, na opção metodológica, na criação de diferentes tempos e 

espaços de vivência para os professores e na organização institucional” (BRASIL, 

1999, p. 56).  

As ações da formação devem ser compartilhadas e articuladas com a 

realidade social, de modo que, a teoria adquirida nos cursos de formação possa 

contribuir para a construção de saberes necessários ao desenvolvimento de 

alternativas metodológicas que facilitem a aprendizagem dos alunos, além de se 

preparar para intervir nas relações sociais e pedagógicas, com vista à construção de 

bases que proporcionem uma educação transformadora.  

Neste paradigma da formação, o professor cresce profissionalmente e 

avança em termo de conhecimento e de novas estratégias de ensino, o que propicia 

a reflexão crítica sobre sua prática pedagógica e redirecionamento da sua ação 

docente. Sobre esse aspecto, Medeiros esclarece que, no contexto atual, a docência 

se direciona rumo à construção de uma nova identidade alicerçada na 

profissionalização do ensino. “Isso significa formar o professor profissional, 

competente, ético, inovador, com visão crítica sobre seu trabalho, capaz de 

transformar seus alunos em cidadãos criativos e participativos”. (MEDEIROS, 2005, 

p. 23) 

Nesse sentido, o professor assume o papel de agente de transformação, 

dinamizador do processo de ensino e de aprendizagem que colabora para uma 

educação de qualidade e, para tanto, é também necessário uma formação adequada 

e com qualidade. Precisamos, de fato, de profissionais preparados para assumir a 
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sala de aula com toda a sua complexidade, preocupados com a formação de 

cidadãos atuantes, que possam entender as transformações que acontecem no 

contexto social de forma mais consciente, sendo capazes de tomar parte ativamente 

do processo de construção de uma sociedade mais igualitária e humanizada.  

Visto assim, não tem vez, portanto, uma formação em que a prática 

pedagógica enfatiza o treino e a repetição pela repetição dos conteúdos transmitidos 

pelo professor. Mas, aquela em que os alunos possam aventurar-se na busca do 

conhecimento, sem medo de errar, arriscando-se nesse processo de confrontar seus 

conhecimentos com os dos outros, encorajando-os a superarem o medo, na 

aventura da aprendizagem. Freire (1997), em seus estudos sobre os saberes 

necessários à prática docente, ressalta a importância de uma educação integradora, 

na qual educadores e educandos se encontram em um ambiente problematizador 

em que a criação e recriação do conhecimento são comumente partilhadas.  

A formação do professor deve estar voltada para o desenvolvimento de 

competências, habilidades e valorização do saber docente adquirido. À medida que 

a sociedade se faz mais complexa, com intensas alterações no contexto econômico 

e político, transformam-se significativamente as relações de trabalho e as relações 

sociais, que refletem, sobretudo, no processo educativo e, consequentemente, no 

ambiente da sala de aula, exigindo do professor, como sujeito responsável pelo 

processo de ensino e de aprendizagem, mudanças no seu modo de ser, pensar e de 

agir em sala de aula.  

Maldaner (2007, p. 216), enfatiza que o paradigma das competências 

“poderia ser uma alternativa, porém, pelas críticas necessárias que vem sofrendo e 

pela cultura escolar brasileira, pode-se afirmar que isso não vai acontecer, mesmo 

tendo alargado o significado original pelas demandas contemporâneas”. Com isso, 

surgem outros modelos alternativos no discurso sobre a formação de professores 

que giram em torno da ideia de formação “como um movimento constante e contínuo 

de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo 

saberes, experiências e práticas” (SOUZA, 2004, p.55).  

O modelo denominado paradigma do professor prático-reflexivo adota a 

prática docente como objeto de estudo e reflexão, na busca coletiva de soluções 

possíveis para os problemas e desafios do trabalho docente. Neste, a investigação 

da prática toma lugar de destaque como atividade permanente de construção e 

reconstrução do saber, do saber fazer e de refazer conhecimentos o que conduzirá o 
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educador à aquisição de competências essenciais para o seu desenvolvimento 

pessoal, pensar com criatividade, saber tomar decisões e aprender a aprender. O 

processo formativo pautado na perspectiva prático-reflexivo é defendido por Nóvoa 

(1995), Schön (2000), Zeichner (1993), Perrenoud (2002) e outros autores.  

Sobre a prática reflexiva Perrenoud esclarece que esta não é somente 

uma competência “a serviço dos interesses do professor, é uma expressão da 

consciência profissional. Os professores que só refletem por necessidade e que 

abandonam o processo de questionamento quando se sentem seguros não são 

professores reflexivos”. (PERRENOUD, 2002, p. 50). O autor reforça que, no 

desenrolar de uma prática reflexiva aprendem-se vários benefícios da reflexão, 

destacando entre eles: 

 
• um ajuste dos esquemas de ação que permita uma intervenção mais 
rápida, mais direcionada ou mais segura; 
• um reforço da imagem de si mesmo como profissional reflexivo em 
processo de evolução; 
• um saber capitalizado, que permite compreender e dominar outros 
problemas profissionais (PERRENOUD, 2002, p. 51) 

 
Perrenoud (2002, p. 60) complementa sua descrição enfatizando que 

quando “refletimos sobre nossa prática também trazemos à reflexão a nossa 

história, nosso habitus, nossa família, nossa cultura, nossos gostos e nossas 

aversões, nossa relação com os outros, nossas angústias e nossas obsessões”. Se 

todos esses elementos estão imbricados na prática pedagógica, então não podemos 

deixar de compreender que a prática é um processo complexo que exige do 

professor um constante redirecionamento do seu fazer para dar significado e sentido 

aos saberes e conhecimentos construídos.  

A reflexão da prática docente está posta por Schön quando esclarece que 

o professor pode refletir no meio da ação, sem interrompê-la. Acrescenta que em um 

“presente-da-ação, um período de tempo variável com o contexto, durante o qual 

ainda se pode interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para 

dar nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” (SCHÖN, 

2000, p. 32). O autor acrescenta que 
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[...] sermos capazes de refletir-na-ação é diferente de sermos capazes de 
refletir sobre nossa reflexão-na-ação, de modo a produzir uma boa 
descrição verbal dela. E é ainda diferente de sermos capazes de refletir 
sobre a descrição resultante. Contudo nossa reflexão sobre nossa reflexão-
na-ação passada pode conformar indiretamente nossa ação futura 
(SCHÖN, 2000, p. 35-36) 
 

 

Perez, no seu artigo sobre Prática reflexiva do professor de matemática, 

lança informação concernente ao desenvolvimento de professores reflexivos, 

explicando que:  
 

[...] a reflexão é vista como um processo em que o professor analisa sua 
prática, compila dados, descreve situações, elabora teorias, implementa e 
avalia projetos e partilha suas ideias com colegas e alunos, estimulando 
discussões em grupos. Para isso, o professor precisa ter ausência de 
preconceito e disposição para aceitar e implementar novas ideias, ter 
atitudes de responsabilidade baseada em princípios éticos e ter entusiasmo 
e coragem para adotar atitudes novas. (PEREZ, 2004, p. 252) 
 

Quando o professor reflete na ação, torna-se um pesquisador no 

ambiente de sua sala de aula. Sendo assim, ser professor reflexivo, investigador, 

aprendiz, pesquisador e tantos outros elementos que definem a profissionalização 

docente pressupõe a compreensão dos saberes profissionais que embasam a sua 

prática pedagógica.  

Sobre o significado de saberes, Tardif (2002, p. 255) explica que 

“engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-

ser”. Nesta visão de formação, não se pode desvincular a formação geral e científica 

da formação prática, pois à medida que se aprende a conhecer e saber como fazer, 

está entrelaçada a ideia de saber ser que envolve atitudes, normas e valores 

necessários à docência. Este mesmo autor designa essa visão de formação como 

“epistemologia da prática”, entendida como o estudo do conjunto de saberes 

empregados pelos professores, no espaço escolar, para cumprir todas as suas 

tarefas.  

As ideias sobre a formação docente, no contexto atual, buscam integrar o 

desenvolvimento pessoal e profissional com vista a preparar melhor esse professor 

para a natureza do seu trabalho que é ensinar contribuindo para o processo de 

humanização da ação educativa. Neste processo, os cursos de formação devem 

proporcionar oportunidades para o professor desenvolver sua autonomia, 
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responsabilidade pessoal e coletiva, sua capacidade de auto-organização e de 

atualização contínua dos saberes e competências necessários à sua 

profissionalização, corroborando com o que diz Nóvoa (1995, p. 25) “a formação de 

professores não deve ser vista como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim 

como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa”. 

Esses pressupostos estão em sintonia com a perspectiva de 

desenvolvimento profissional compreendido como um processo que se inicia muito 

antes da formação inicial e que se estende durante toda a trajetória do professor. 

Desenrola-se por meio de um contínuo movimento de dentro para fora, valorizando o 

professor pelo seu potencial, no qual a prática é a base para um relacionamento 

dialético entre teoria e prática e, muitas vezes, ponto de partida para o seu 

profissionalismo.  

Esse processo depende do tempo, das experiências vividas, das 

oportunidades e do apoio de outros, da forma pessoal de reagir e lidar com 

obstáculos, entre outros. Cada professor cresce profissionalmente a seu modo: 

avançando e recuando, arriscando-se em novas estratégias ou deixando-se levar 

pelos modismos ou conveniências, refletindo conscientemente sobre sua prática 

pedagógica ou desenvolvendo-a mecanicamente.  

Por isso, é necessário que o professor compreenda que o saber docente 

não engloba apenas o saber do conteúdo específico de sua disciplina, mas, existem 

outros saberes que influenciam a prática docente. O saber docente, segundo 

Fiorentini, Nacarato e Pinto é um  
 

[...] saber reflexivo, plural e complexo porque é histórico, provisório, 
contextual, afetivo, cultural, formando uma teia, mais ou menos coerente e 
imbricada, de saberes científicos – oriundos das ciências da educação, dos 
saberes das disciplinas, dos currículos – e de saberes da experiência e da 
tradição pedagógica. (FIORENTINI, NACARATO E PINTO, 1999, p. 55) 

 

Nesta perspectiva de formação de professores, há um deslocamento do 

olhar da dimensão teórica para a discussão dos saberes e da prática educativa, 

tendo em vista que a singularidade do trabalho educativo pode-se transformar em 

elemento de análise, produção de conhecimento que lhe assegure a apropriação de 

saberes e competências específicos ao ato de ensinar e o modo de aprender. Nesta 

visão, o professor intui que é no cotidiano da sua ação docente que ele se torna um 
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profissional reflexivo, capaz de buscar e construir saberes. Sobre esse aspecto, Brito 

esclarece que 

[...] é necessário enfatizar a importância da definição de uma política de 
formação do professor, que priorize, entre outros aspectos: a unidade 
teoria/prática, as diferentes dimensões da competência do professor, a 
formação do professor reflexivo, a necessidade de um enfoque 
interdisciplinar, o desenvolvimento do interesse do professor pela 
investigação do cotidiano, pela pesquisa, como também os saberes 
específicos ligados à natureza da profissão docente. (BRITO, 2006, p. 41) 

 

Esta proposta reforça a ideia de que não se separe o pensar do fazer, 

que há necessidade de o professor investigar constantemente a prática; questionar 

sobre o papel da escola, das condições de trabalho e da sua responsabilidade em 

buscar alternativas para desenvolver um ensino de qualidade. Agindo assim o 

professor tem uma visão crítica do seu trabalho e responsabilidade política e social 

com sua formação, adquirindo conhecimentos e saberes necessários ao exercício 

de suas funções.  

De forma sintética, o Esquema 1 traz os três modelos de formação 

discutidos nesta seção. 
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Figura 1 – Modelos de formação 

 



50 
 

As ideias postas nos modelos de formação definidos pelo paradigma da 

racionalidade técnica, paradigma das competências e paradigma do professor 

prático-reflexivo nortearão a construção do Perfil do Professor que atuam na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, que será objetivo da 

próxima subseção. Consideramos também que o modelo de formação norteador 

deste trabalho será aquele baseado nas ideias do paradigma do professor prático-

reflexivo, associado à compreensão do significado de competência como o que 

compete ao professor no desenvolvimento de suas ações profissionais. 

Entender o processo de formação do professor nessa perspectiva é 

contribuir com um profissional que se identifique como sujeito de conhecimento, que 

está sempre construindo, produzindo e ressignificando conhecimento a partir de sua 

própria prática compreendida como uma instância rica de formação e produção de 

conhecimentos, sobretudo se mediada pela pesquisa e reflexão sistemática. 

 

3.2 O PERFIL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O objetivo deste texto é desenhar o Perfil do Professor que atua na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental em conformidade com o 

que foi exposto na seção anterior e na Legislação em vigor. Fomos buscar em 

documentos da Legislação vigente que trata da Formação do Professor, no Brasil, 

tendo em vista as suas contribuições para a elaboração de programas e currículos 

relacionados a esta temática. Para construção deste texto, analisamos os 

Referenciais para Formação de Professores (RPF); as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica (DCNFP); as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia 

(DCNGP) e o Projeto do Curso Normal Superior oferecido pelo Instituto de Educação 

Superior Presidente Kennedy (IFESP), em Natal/RN, nos seus aspectos 

relacionados ao que compete à profissionalização docente, com vista à construção 

do perfil do professor que atua nas modalidades de ensino acima mencionadas.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9.394/96 (LDB), foram elaborados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

outros documentos que nortearam os trabalhos nos sistemas de ensino, no Brasil. 



51 
 

Entre eles destacamos: os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Referenciais 

Curriculares para a Educação Infantil, as Propostas Curriculares para o Ensino 

Fundamental, Médio e a Educação de Jovens e Adultos, entre outros, que serviram 

de base para a construção de propostas de formação de professores.  

Em 1999, foi divulgado pelo MEC os Referenciais para Formação de 

Professores (RFP), com a finalidade de apoiar as Universidades e Secretarias 

Estaduais de Educação, na tarefa de promover mudanças significativas nas práticas 

institucionais e curriculares para a formação de professores, enfatizando que as 

ações de formação inicial e continuada de professores devam assegurar meios para 

que esses profissionais possam desenvolver continuamente várias competências e 

adquirir um conjunto de saberes que os habilitem para o exercício de suas funções 

docentes e de todo o seu desempenho profissional.  

Este documento tomou como referência uma visão crítica do sistema 

educativo, das práticas tradicionais de formação de professores e da organização 

institucional que lhe corresponde. Por isso, na sua constituição, foram contempladas 

propostas de perspectiva de mudanças nas práticas de formação e a criação de 

sistemas de formação que articulem os processos de formação inicial e continuada 

de professores, orientados pelos seguintes pressupostos:  

 
1.  O professor exerce uma atividade profissional de natureza pública, que 
tem dimensão coletiva e pessoal, implicando simultaneamente autonomia e 
responsabilidade. 

2. O desenvolvimento profissional permanente é necessidade intrínseca a 
sua atuação e, por isso, um direito de todos os professores. 

3. A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas 
não se restringe a ela: inclui também a participação no projeto educativo e 
curricular da escola, a produção de conhecimento pedagógico e a 
participação na comunidade educacional. Portanto, todas essas atividades 
devem fazer parte de sua formação. 

4. O trabalho do professor visa o desenvolvimento dos alunos como 
pessoas, nas suas múltiplas capacidades, e não apenas a transmissão de 
conhecimento. Isso implica uma atuação profissional não meramente 
técnica, mas também intelectual e política. 

5. O necessário compromisso com o sucesso das aprendizagens de todos 
os alunos na creche e nas escolas de educação infantil e do ensino 
fundamental exige que o professor considere suas diferenças culturais, 
sociais e pessoais e que, sob hipótese alguma, as reafirme como causa de 
desigualdade ou exclusão. 

6. O desenvolvimento de competências profissionais, exige metodologias 
pautadas na articulação teoria-prática, na resolução de situações-problema 
e na reflexão sobre a atuação profissional. 
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7. A organização e o funcionamento das instituições de formação de 
professores são elementos essenciais para o desenvolvimento da cultura 
profissional que se pretende afirmar. A perspectiva interinstitucional de 
parceria e cooperação entre diferentes instituições – também contribui 
decisivamente nesse sentido. 

8. O estabelecimento de relações cada vez mais estreitas entre as 
instituições de formação profissional e as redes de escola dos sistemas de 
ensino é condição para um processo de formação de professores 
referenciado na prática real. 

9. Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se 
estiverem vinculados a condições de trabalho, avaliação, carreira e salário.  

 

Os Referenciais trouxeram subsídios que direcionam, principalmente, a 

construção de currículos para os cursos de formação de professores que atuam na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, tomando como parâmetro 

as discussões que permeiam o debate nacional e internacional de construção de um 

novo perfil profissional de professores. Neste documento, as discussões giram em 

torno da profissionalização docente baseada na concepção de desenvolvimento de 

competência, da articulação teoria-prática, na reflexão sobre a atuação profissional e 

no desenvolvimento profissional permanente.  

Para implementação desses parâmetros de formação, defendidos pelos 

Referenciais, foi elaborado pelo Conselho Nacional de Educação a Resolução do 

CNE/CP n. 01, de 18 de fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Esse documento é constituído 

de 19 (dezenove) artigos que tratam de um conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos norteadores da formação docente e da organização institucional e 

curricular de cada estabelecimento de ensino, que deverão ser aplicados a todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica. Destacamos o Art. 6º do referido 

documento que trata da construção do projeto pedagógico dos cursos de formação 

dos docentes, já que estamos tratando sobre a formação de professores e por 

abordar as competências essenciais para o exercício profissional na Educação 

Básica, foco do nosso estudo na construção do Perfil do Professor. 

 
Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos 
docentes serão consideradas: 
 
I – as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
II – as competências referentes à compreensão do papel social da escola; 
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III – as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; 
IV – as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 
V – as competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
VI – as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional. 
§1º O conjunto das competências enumeradas neste artigo não esgota tudo 
que uma escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua 
demandas importantes oriundas da análise da atuação profissional e 
assenta-se na legislação vigente e nas diretrizes curriculares nacionais para 
a educação básica. 
§2º As referidas competências deverão ser contextualizadas e 
complementadas pelas competências específicas próprias de cada etapa e 
modalidade da educação básica e de cada área do conhecimento a ser 
contemplada na formação.  
§3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às 
diferentes etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate 
contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 
econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria 
docência, contemplando:  
I - cultura geral e profissional; 
II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí 
incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais e as das comunidades indígenas;  
III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação;  
IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino;  
V - conhecimento pedagógico; 
VI - conhecimento advindo da experiência (BRASIL, 2002, p.3). 
 

Do conteúdo desse artigo ressaltamos alguns incisos que contemplam 

elementos que poderão fazer parte da construção do Perfil do Professor que é um 

dos objetivos do nosso trabalho: competências em dominar os conteúdos a serem 

abordados em sala de aula, dando significado em diferentes contextos e articulando-

os de forma interdisciplinar (inciso III); competências sobre o domínio do 

conhecimento pedagógico (inciso IV); competências sobre o processo de 

investigação que possibilite um aperfeiçoamento da prática docente (inciso V); e o 

§3º do inciso VI que amplia a definição dos conhecimentos exigidos na constituição 

de competências abrangendo, além da formação específica, inserção nas 

discussões sobre as questões culturais, sociais, econômicas, conhecimento sobre o 

desenvolvimento humano e a própria docência.  

Pelo exposto no artigo 6º, percebemos o quanto é complexa a formação 

de professores, tendo em vista o número de elementos que compõem a construção 

de um profissional competente, autônomo, responsável pelo seu desenvolvimento e 

sua atuação educativa. Ser competente envolve, entre outros fatores, compreensão 
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da natureza e organização das diferentes áreas do conhecimento, busca por um 

trabalho de forma interdisciplinar que requer um conhecimento das especificidades 

de cada área e ser capaz de organizar situações de aprendizagem que contemplem 

os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento.  

Shulman (1992) adverte que cada área do conhecimento tem uma 

especificidade própria, o que nos remete à necessidade do professor se apropriar 

dessas especificidades para o bom desenvolvimento do seu trabalho pedagógico. A 

ação educativa envolve conhecimentos denominados por Shulman como: 

conhecimento do conteúdo da disciplina; conhecimento didático do conteúdo da 

disciplina; conhecimento do currículo. A ênfase ao saber didático-pedagógico se 

constitui na capacidade de dar sentido e significado ao que está sendo ensinado, 

preocupando-se também com o nível de conhecimento que o aluno tem, e a forma 

como ele aprende. O conhecimento da experiência compreendido como aquele 

adquirido na prática por meio de uma reflexão sistemática sobre ela é também 

considerado como conhecimento profissional do professor. Esse conhecimento 

exige do docente, a utilização de referenciais teóricos que auxiliem na reflexão, 

interpretação e significado da experiência. Todos esses conhecimentos constituem a 

base para a formação de professores.  

Cabe ao professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental a responsabilidade maior no processo de ensino e aprendizagem, haja 

vista que é ele que introduz o aluno na aventura do aprender a aprender, do 

aprender a fazer e do aprender a ser e conviver, e isto não é uma tarefa fácil, exige 

uma formação que incorpore os diferentes saberes contemplados no §3 do inciso VI, 

do artigo 6º, que corroboram com os conhecimentos propostos por Shulman. 

Retomando a análise dos documentos, o Conselho Nacional de Educação 

elabora a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia (DCNGP), 

licenciatura. Essa Resolução é composta de 15 artigos cujo teor define princípios, 

condições de ensino, de aprendizagem e procedimentos a serem observados pelos 

órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do país, 

nas ações de planejamento e avaliação para a criação de cursos de Pedagogia. A 

seleção desse documento deu-se pelo motivo de que a nossa pesquisa tem como 

foco a Formação de Professores no Curso Normal Superior.  
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Dentre os vários artigos dessa Resolução, destacamos o Art. 3º e o Art. 5º 

por apresentarem elementos que serão incorporados ao Perfil do Professor que 

queremos construir. 

 
Art. 3º - O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos 
teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da 
profissão, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, 
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 
sensibilidade afetiva e estética. 
 

O Art. 5º define o perfil do aluno que conclui os Cursos de Pedagogia. 

 
O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
 
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária; 
II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 
psicológica, intelectual, social; 
III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria; 
IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas; 
VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano; 
VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; 
VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 
educativa, a família e a comunidade; 
IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, 
com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras; 
XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento; 
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico; 
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares; 
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XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: 
sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 
desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre processos de ensinar 
e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas 
curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 
pedagógicas; 
XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos; 
XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 
encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 
 

Os dois artigos têm como pontos de convergência aqueles que 

consolidam o trabalho do profissional que conclui a Curso de Pedagogia ou Normal 

Superior, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 

estética, que estão referendados e complementados nos incisos do Art. 5º: ensinar 

diferentes áreas do conhecimento de forma interdisciplinar adequada às diferentes 

fases do desenvolvimento humano (inciso VI); relacionar as linguagens dos meios 

de comunicação à educação, aos processos didático-pedagógicos, para desenvolver 

aprendizagem significativa (inciso VII); adquirir postura investigativa diante de 

problemas educacionais, com vista à superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras (inciso IX); demonstrar 

consciência da diversidade respeitando as diferenças de qualquer natureza (inciso 

X); desenvolver trabalho em equipe, buscando dialogar com as diferentes áreas do 

conhecimento (inciso XI); utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para 

construção de conhecimentos pedagógicos e científicos (inciso XV).  

As ações em itálico, grifos nossos neste texto, traduzem a 

responsabilidade que o profissional de Pedagogia ou do Normal Superior tem no 

exercício da docência, pois além do conhecimento dos conteúdos das áreas 

específicas e do conhecimento, é preciso saber-fazer, saber ser e saber conviver 

com as diferenças. Curi (2005) esclarece que a complexidade na formação do 

professor polivalente5 se dá pelo fato de que estes vão instituir os primeiros contatos 

dos alunos com conhecimentos provenientes de várias áreas do conhecimento, o 

que, de certa forma, vai exigir destes professores, novos desafios traduzidos em 

competências específicas para abordar os conteúdos das diferentes áreas, de modo 

que os alunos adquiram uma aprendizagem significativa.  
                                                 
5 Professor Polivalente – entendido neste texto, como aquele professor que atua nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 



57 
 

Para isso, deve-se dar importância nos cursos de formação de 

professores, o estudo sobre o desenvolvimento curricular, englobando a 

compreensão dos programas das diferentes áreas, o conhecimento de recursos 

didáticos para o ensino das disciplinas, a capacidade de articular os conteúdos de 

forma horizontal e vertical, bem como a história da evolução dos conteúdos a serem 

ensinados.  

Complementando a apresentação dos documentos selecionados 

anteriormente, destacamos o projeto do Curso Normal Superior, oferecido pelo 

IFESP. Este curso se insere na política de qualificação docente da Secretaria de 

Educação Fundamental do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de 

Estado, da Educação e da Cultura (SEEC) do Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Visa à concretização que determina a LDB nº. 9.394/96 no que se refere à formação 

de professores, em nível superior, para todos aqueles que atuam ou vão atuar na 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Normal Superior (2004), 

seu objetivo é qualificar cientificamente, tecnicamente e culturalmente os 

professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

ampliando e aprimorando suas competências intelectuais e profissionais, numa 

perspectiva humanística, de modo que sejam capazes de assumir, enquanto 

cidadãos e educadores, uma participação consciente, ativa e construtiva nos 

processos educativos e sociais, com vistas ao exercício pleno de cidadania. O 

Projeto Pedagógico define como princípios norteadores do curso a associação entre 

teoria e prática e o aproveitamento da experiência anterior dos alunos.  

O perfil do profissional pretendido, no referido curso, está definido em 

termos de competências que se evidenciam pela sua capacidade de: conhecer os 

fundamentos teóricos, científicos e técnicos necessários ao bom desempenho da 

função docente, tendo clareza dos princípios éticos, estéticos, legais e políticos que 

baseiam a sua atuação como profissional e cidadão; reconhecer e respeitar a 

diversidade manifestada pelos seus alunos, buscando alternativas didáticas que 

viabilizem aprendizagens significativas; compreender o papel social da escola e do 

professor, dominar os conteúdos de ensino, dos meios (instrumentos) e 

procedimentos didáticos, organizando e administrando situações de aprendizagem; 

promover a articulação entre a teoria e prática envolvendo conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes; investigar o contexto educativo analisando a sua 
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própria prática profissional, tomando-a continuamente como objeto de reflexão; 

saber trabalhar no coletivo; participar de associações da categoria, de eventos 

científicos, cultural e sindical; administrar o seu crescimento profissional, num 

diálogo permanente entre os diferentes saberes, através de uma postura 

interdisciplinar; ter uma visão globalizada acerca das questões que envolvem o 

trabalho docente e autonomia para tomar decisões.  

Para a formação do professor com esse perfil profissional, o currículo foi 

esboçado, visando à constituição de uma base de conhecimento que engloba a 

cultura geral, científica, técnica e pedagógica. Os conteúdos curriculares das 

diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Normal Superior 

são abordados, articulando as metodologias de ensino e as teorias pedagógicas 

pertinentes, associando conteúdo e forma numa única disciplina. A ênfase da 

formação, neste curso, é a relação teoria e prática, a discussão e investigação da 

prática docente.  

O perfil do professor que se quer formar no Curso Normal Superior tomou 

como parâmetros os Referenciais para a Formação de Professores e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação Básica. 

Os professores que concluem esse curso atuarão na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental e, portanto, precisam construir competências para 

desenvolver, de forma interdisciplinar, projetos de ensino, atividades de pesquisa, e 

outras estratégias que propiciem a participação direta do aluno, a abordagem dos 

conteúdos das diversas áreas do conhecimento (Português, Matemática, Ciência, 

Geografia, História, Arte, Educação Física), além dos conteúdos procedimentais e 

atitudinais indicados nos PCN e Referenciais Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (RCNEI).  

Após análise desses documentos, ousamos desenhar o perfil para os 

profissionais que vão atender a esses níveis de ensino, que contemple, em sua 

constituição, saberes, competências e habilidades para o exercício pleno das 

funções que lhes foram atribuídas legalmente. Na construção do perfil desses 

profissionais, consideramos Saberes como um conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades que são permanentemente utilizados no exercício do 

trabalho docente. Por Competência entendemos como a agilidade de mobilizar 

conhecimentos que permitem agir e refletir adequadamente diante dos diferentes 

desafios e situações postas no seu exercício profissional. Quanto à Habilidade, 
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compreendemos como sendo um conjunto de ações associadas ao saber-fazer com 

qualidade e conhecimento. A partir da compreensão que os saberes docentes 
englobam tanto competências como habilidades, desenhamos um Perfil do 

Professor para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

termos dos seguintes Saberes: Saber do Conteúdo Disciplinar; Saber da Ação 

Pedagógica; Saber do Currículo; Saber Ser e Conviver, como mostra o Esquema 2. 
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            Figura 2 – Perfil do professor 
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O Saber do Conteúdo Disciplinar envolve: o domínio do conteúdo que se 

vai ensinar; o domínio da natureza do conhecimento específico das diferentes áreas 

do saber; o estabelecimento de relações entre os diferentes tópicos de cada área 

disciplinar e entre as outras áreas.  

O Saber da Ação Pedagógica envolve o conhecimento sobre a forma de 

abordar e tornar compreensivo os conteúdos disciplinares na sala de aula; saber 

selecionar quais são os conteúdos mais importantes para cada sala de aula, mediar 

sua apresentação, definindo o momento adequado, elaborar plano de ação para 

cada contexto em que está atuando.  

Quanto ao Saber do Currículo, enfatiza as formas de organização e 

divisão dos conteúdos de ensino, por série/ano, apresentados em livros didáticos, 

em programas de ensino, nas propostas pedagógicas, nos referenciais curriculares e 

outros documentos; envolve também o conhecimento do material didático adequado 

para obtenção de aprendizagem esperada.  

E finalmente, o Saber Ser e Conviver compreende a capacidade de 

trabalhar com a diversidade, a tolerância, saber trabalhar no coletivo, administração, 

a sua autoformação, o desenvolvimento da autonomia e responsabilidade social.  

Estes saberes são constituídos por competências e habilidades que 

compreendem a essência do trabalho do professor. Na composição de cada saber, 

consideramos os elementos ressaltados no modelo de formação de professores 

definido para esse trabalho (professor prático-reflexivo) e nos destaques realizados 

nos documentos analisados, os quais colaboraram para delinear o perfil do professor 

que atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Com base nesse perfil, como a HM poderá contribuir com o professor que 

atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental na abordagem dos 

conteúdos matemáticos previstos para esses níveis de ensino? Por que estudar HM 

em cursos de formação de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental? Estes são alguns dos questionamentos que vão direcionar a 

escrita da próxima seção. 
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4 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: Contribuição na formação de professores e na 
sala de aula de Matemática  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A história fez-se, sem duvida, com documentos 
escritos. Quando há. Mas pode e deve fazer-se sem 
documentos escritos, se não existirem [...] Faz-se 
com tudo o que a engenhosidade do historiador 
permite utilizar para fabricar o seu mel, quando 
faltam as flores habituais: com palavras, sinais, 
paisagens e telhas; com formas de campo e com 
más ervas; [...] Em suma, com tudo o que, sendo 
próprio do homem, dele depende, lhe serve, o 
exprime, torna significante a sua presença, atividade, 
gostos e maneira de ser. 

 
(LUCIEN FEBVRE) 
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Há um número considerável de pesquisas que difundem os estudos sobre 

a História da Matemática e seu potencial pedagógico. Entre eles, destacamos as 

pesquisas realizadas por Baroni e Nobre (1999), Mendes (2001a, 2001b), Miguel 

(1993), Fossa (2001), Gutierre (2003), Miguel e Miorim (2005) entre outros. Esses 

estudos propõem modificações na forma de abordagem dos conteúdos matemáticos 

nas salas de aula da Educação Básica e buscam responder, entre outros 

questionamentos, por que ensinar História da Matemática? Qual o valor pedagógico 

da História da Matemática? No entanto, pesquisas que contemplam o uso da 

História da Matemática nos Cursos de Formação de Professores ainda são 

incipientes.  

O objetivo desta seção é apresentar algumas iniciativas de como a 

História da Matemática vem sendo utilizada na Formação Continuada de 

Professores, nos diferentes níveis de ensino da Educação Básica, bem como uma 

reflexão sobre o uso da História na sala de aula de Matemática. Este estudo aponta 

caminhos para definição das possibilidades de uso da História em cursos destinados 

à Formação de Professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, considerando as potencialidades e especificidade destes níveis de 

ensino. 

 

4.1 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 A indicação de inserção da História da Matemática na formação do 

professor de Matemática não é recente como nos apontam D’Ambrosio (1996), 

Miguel e Brito (1996), Jones (1969), Schubring (2000), Brito (2007). Em nosso país, 

essa ideia surgiu no final da década de 80 do século XX, a partir das discussões 

travadas nos eventos destinados ao ensino de Matemática. Essas discussões 

apontaram a necessidade de mudanças na matriz curricular dos cursos de 

licenciatura, com vista a atender as exigências postas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Formação de Professores e pelas Propostas 

Curriculares Nacionais direcionadas aos diferentes níveis de ensino. Esses 

documentos oficiais assinalaram a necessidade do professor conhecer a história do 

conteúdo que desenvolve em sala de aula, como forma de compreender os 

fundamentos e a natureza dos conhecimentos que serão abordados em sua prática 

docente.  
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Ao se referirem à graduação em Matemática, Baroni e Nobre (1999) nos 

dizem que ainda são insignificantes os cursos de Licenciatura em Matemática que 

abordam a disciplina História da Matemática em seu currículo. Para os autores, é 

possível perceber que já houve avanços com relação à inclusão dessa disciplina na 

Matriz Curricular dos Cursos de Licenciatura em Matemática.  

Para Stamato (2003), a História foi incluída nos currículos da maioria das 

instituições públicas a partir de 1998, após o primeiro Exame Nacional dos Cursos 

de Licenciatura em Matemática. Muitas vezes, a História da Matemática é 

contemplada como disciplina optativa e, então, ao cursá-la, o aluno terá 

oportunidade de estudar a história dos conceitos matemáticos e estabelecer relação 

entre o conteúdo abordado em sala de aula e sua história. No entanto, o que se 

percebe é que o aluno, às vezes, não escolhe essa disciplina, com isso, ao concluir 

o curso, provavelmente, não teve oportunidade de conhecer os pressupostos 

básicos acerca da história do conteúdo que irá abordar em suas atividades de 

ensino, acarretando lacunas na sua formação e de seus alunos.  

Stamato (2003, p. 24) focaliza que o objetivo da disciplina História da 

Matemática em cursos de formação de professores não se limita, apenas, a 

descrever a história ou “acumular conhecimento sobre a história, mas propiciar uma 

análise crítica das condições da criação e apropriação do conhecimento matemático 

pelas diversas culturas e atestar que este conhecimento está sujeito à 

transformação”. A autora esclarece que é preciso propiciar ao professor, durante sua 

formação, meios para a compreensão do contexto histórico e sóciocultural em que 

as ideias matemáticas e o ser humano foram originados. Isto exige que o professor 

aprenda a refletir sobre sua concepção da Matemática e conheça sua História e sua 

Filosofia.  

Para D’Ambrosio (1996), um modo de se praticar a História da 

Matemática, em situações de ensino, é fazer acompanhar cada ponto do currículo 

tradicional por uma explanação do contexto socioeconômico e cultural no qual 

aquela teoria ou prática se criou, como e por que se desenvolveu. Além dos 

aspectos socioeconômicos e culturais, é importante destacar os aspectos políticos 

na criação da matemática, procurando relacionar com o espírito da época, com o 

que se manifesta nas ciências em geral, na filosofia, nas religiões, nas artes, nos 

costumes, na sociedade como um todo.  
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Brito e Cardoso (1997, p. 141), ao trabalharem com cálculo diferencial em 

cursos para professores, optaram por abordar a história da matemática de maneira a 

privilegiar os aspectos filosóficos, por acreditar que estes fornecem problemas que 

poderiam ser utilizados na construção de conceitos matemáticos. Para as autoras, o 

uso da História da Matemática “no processo de aprendizagem por meio da mera 

narração dos fatos, assim denominados, ‘fatos históricos’ não fornece subsídios para 

que os alunos desenvolvam novas concepções de Matemática além da tradicional.” 

As autoras recorreram à História da Matemática como fontes de problematização ao 

trazer, para as aulas de cálculo diferencial, problemas que deram origem a alguns 

conceitos matemáticos e, a partir deles, realizaram uma reconstituição histórica com 

o intuito de solucionar algumas dúvidas dos alunos frequentemente observadas no 

processo de aprendizagem.  

Sobre a inserção da História da Matemática nos cursos de formação de 

professores, Miguel e Brito (1996) nos dizem que além de ser fonte de 

problematização, ela precisa contemplar as várias dimensões da Matemática como a 

lógica, epistemologia, ética, estética e a Educação Matemática: psicologia, política, 

didática, metodologia entre outras. Tal posição direciona para uma reflexão acerca 

das relações de influência recíproca entre Matemática e Cultura, Sociedade e 

Tecnologia, Artes e Filosofia; além de outras áreas com igual importância e contribui 

para ampliar a discussão sobre Matemática com relação aos demais discursos que o 

complementam. O perfil desse professor, não suprimia o rigor matemático pela 

história, pois se entenderia que o rigor também é um componente histórico da 

matemática.  

Miguel e Brito (1996, p. 49) defendem a ideia de que a História da 

Matemática não se constitua em mais uma disciplina isolada das demais, pois caso 

isso aconteça, haverá uma “indesejável separação radical entre matemática e 

história da matemática e a oposição entre o lógico e o histórico”. O que eles 

defendem é a participação efetiva da História da Matemática na formação desse 

profissional como uma tentativa de imprimir historicidade às disciplinas de conteúdo 

específico.  

Soares (2004), na sua dissertação de mestrado ressalta que a História da 

Matemática, só terá uma significação e um sentido pedagógico se o professor a 

conhecer. Como ela está ausente nos currículos dos cursos de Pedagogia e 

Magistério do Ensino Médio, propôs, a um grupo de professoras das séries iniciais 
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do Ensino Fundamental, um estudo sobre a História da Matemática como forma de 

possibilitar a apropriação dos conceitos matemáticos, utilizados em situação escolar. 

Na pesquisa, foi dada ênfase ao estudo mais detalhado dos conteúdos que são 

priorizados durante as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. Agindo assim, 

“as professoras poderiam, além de aprender um pouco sobre as origens da 

Matemática, ter condições para incitar seus alunos a valorizar os ensinamentos 

históricos da Matemática” (SOARES, 2004, p. 22).  

Os temas propostos pela autora para estudos futuros foram: início da 

contagem, as civilizações antigas e suas contribuições e o sistema de numeração 

decimal. Foi dada ênfase ao sistema de numeração indo-arábico. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa qualitativa com ênfase à pesquisa-ação. A pesquisa envolveu 

professoras do ensino fundamental, estudantes universitárias do curso de 

pedagogia, com vários anos de experiência no magistério, na cidade de Indaial-SC. 

Soares (2004) ressalta que, nas reuniões de estudo, foram analisados os 

discursos proferidos pelas professoras no seu envolvimento com estudo da História 

da Matemática e suas inter-relações com o processo pedagógico, e foram feitas 

inferências de elementos didático-metodológicos para o processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática. A autora esclarece que as professoras manifestaram 

a compreensão da importância de conhecer as origens dos conceitos matemáticos 

que ensinam a seus alunos.  Conhecer o processo histórico que originou o 

conhecimento “é uma forma de compreendê-lo e dar-lhe significação social e, ao 

mesmo tempo, colocar o homem como agente de sua cultura. Enfim, é o 

conhecimento científico que responde os seus próprios por quês” (SOARES, 2004, 

p. 46).  

Os resultados da pesquisa de Soares (2004) apontam que os conceitos 

matemáticos antes considerados pelas professoras, como bem definidos no tempo e 

mantidos fechados sem qualquer possibilidade de se evoluir, passaram a ser vistos 

como um processo que tem intencionalidade, considerando as questões éticas e 

políticas, do contexto em que foi gerado. A Matemática não é mais concebida 

apenas como um conjunto de conhecimento produzido num vácuo sóciocultural por 

alguns indivíduos geniais e consequentemente, inacessíveis às pessoas comuns.  

Esclarecemos que a pesquisa de Soares (2004) não foi desenvolvida em 

Curso de Formação Inicial de Professores, e sim, como Formação Continuada para 

docentes que já atuam como profissionais. Foi constituído um grupo de estudo que 
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se reunia para estudar o sistema de numeração indo-arábico, tomando, como base, 

leitura de obras clássicas da História da Matemática. Havia ainda discussão sobre o 

processo de formação desses profissionais, a prática pedagógica e a realidade 

educacional.  

A pesquisa de Dambros (2006) enveredou-se também para a formação 

continuada de professores que já exercem a docência e teve como objetivo estudar 

as relações entre o conhecimento histórico do sistema de numeração decimal e o 

modo como o professor compreende esse conteúdo escolar, como forma de 

contribuir para organização do ensino desse tema. De inicio, a investigação foi 

realizada com quatro professoras com as quais foram feitas entrevistas, 

observações em sala de aula, nos materiais utilizados por elas, nos livros didáticos 

adotados e outros documentos das escolas. Todos esses dados contribuíram como 

subsídios para elaboração do planejamento e a organização do estudo de caso que 

foi desenvolvido com uma professora.  

Definida a professora para o estudo de caso, foram realizados encontros 

semanais em que eram discutidos textos relativos ao desenvolvimento histórico do 

sistema de numeração decimal. Houve também acompanhamento da prática 

pedagógica da professora com o objetivo de observar possíveis relações entre os 

estudos históricos realizados e a prática desenvolvida pela professora, com relação 

a essa temática. Como etapa final da pesquisa, foi realizada outra entrevista com a 

professora com a finalidade de identificar indícios de relação entre os estudos 

históricos realizados, sua compreensão do sistema de numeração decimal e a forma 

como considerava que deveria ocorrer o ensino desse conteúdo. Como resultados 

da investigação, Dambros (2006) salienta que um estudo mais adequado da história 

da matemática, não restrito ao repasse de informações históricas, influenciou na 

forma como a professora concebia o sistema de numeração decimal e efetivava o 

seu ensino. O resultado dessa pesquisa vai ao encontro daqueles estudiosos que 

consideram relevante que os professores dos diferentes níveis de ensino conheçam 

a história dos conteúdos que irão ensinar.  

O estudo realizado por Souza (2004), na sua tese de doutorado, traz à 

tona questões como essas: quais os valores que estariam sustentando a 

naturalização do processo de transmissão da prática social do cálculo escrito na 

instituição escolar? O que um grupo de professoras do Ensino Fundamental poderia 

pensar e problematizar acerca do processo escolar de transmissão da prática social 



68 
 

do cálculo escrito? Que possibilidades de reflexão pedagógica a história da 

matemática poderia apresentar a estas professoras? Tais questões foram discutidas 

através de problematização e de diálogos ocorridos, durante sessões interativas de 

investigação, entre a pesquisadora e um grupo de professoras dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Essas problematizações tomaram como ponto referência 

alguns aspectos da história dos processos de apropriação da prática social do 

cálculo escrito ao modo hindu-arábico. As sessões interativas de investigação 

ocorreram em uma escola pública da cidade de Hortolândia (SP). 

A partir de sua experiência e reflexões como professora da disciplina 

Conteúdo e Metodologia de Matemática, Souza (2004) esclarece que foi necessário 

realizar uma pesquisa bibliográfica devido à inexistência de uma história relativa a 

esses processos de apropriação constituída explicitamente com base em uma 

perspectiva político-axiológica, que possibilitasse a constituição histórica dos 

processos de apropriação da prática social do cálculo escrito ao modo hindu-

arábico. Foi necessário percorrer esse caminho para se preparar teoricamente e 

metodologicamente para a realização das sessões interativas junto às professoras. 

De acordo com Souza por meio de 

 
[...] nossa mediação como professora-pesquisadora, algumas professoras 
passaram a conhecer saberes históricos relativos à prática social do cálculo 
escrito, tornado obsoletos, bem como a constituição histórica do modo 
prevalecente de se calcular por escrito na instituição escolar. Um dos 
propósitos declarados de nossa interação com as professoras foi o de ver a 
história como uma das formas de se pensar e discutir questões 
pedagógicas do presente. (SOUZA, 2004, p. 9) 
 

A autora ressalta que a investigação trouxe contribuições tanto para a 

discussão acerca da constituição histórica de como realizamos cálculos por escrito, 

como também para a discussão relativa à participação da história no processo de 

formação continuada de professores dos anos iniciais, no que diz respeito, 

especificamente, à problemática relativa à dimensão político-axiológica do processo 

de transmissão da prática social do cálculo escrito na instituição escolar. O ponto de 

destaque na sua pesquisa foi a ênfase dada à problematização que extrapolou o 

domínio exclusivo do ensino da Matemática e da Educação Matemática, tendo em 

vista que as professoras se apropriaram da própria atividade de problematizar, 

característica essencial da atividade filosófica, além de ser uma atividade 

necessária, permanente e inerente à ação docente.  
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A pesquisa realizada por Souto (1997) aponta para o tema História e 

ensino de Matemática. A investigação realizada com professores, em situações 

experienciadas no contexto de sala de aula, teve como objetivo compreender os 

significados construídos pelos sujeitos no que diz respeito ao papel da História no 

ensino de Matemática. Foram entrevistados doze professores de Matemática na 

cidade de São João Del-Rei, em Minas Gerais a partir da problematização: “Como 

você percebe a relação entre a História da Matemática e o ensino de Matemática?”. 

A autora esclarece que “na impossibilidade de abordar, ao mesmo tempo, todas as 

faces que compõem este fenômeno, optei por investigar o significado dessa relação 

nas concepções de professores do ensino fundamental, através da análise de seus 

discursos”. Souto conclui que, para os professores do Ensino Fundamental,  
 
[...] as abordagens históricas são elementos totalmente dispensáveis no 
ensino de Matemática; o papel conferido à História decorre da concepção 
que têm de História da Matemática, e, para tratar-se da inserção da História 
da Matemática no ensino, é preciso tratar-se da formação do professor de 
Matemática. (SOUTO, 1997, p. 163) 
 

A autora clarifica que este sentido atribuído pelo professor do Ensino 

Fundamental à relação entre a História e o ensino da Matemática está, em parte, 

relacionado ao conceito de História da Matemática subjacente à sua prática docente. 

Essencialmente nesta pesquisa, este conceito está assentado nas ideias de origens 

e narração de fatos históricos, interligados numa cadeia de causas e consequências 

produzidas num vácuo social, com realce a pessoas e lugares. 

A produção do conhecimento matemático, nesta pesquisa, é visto como 

um processo de acumulação de conhecimentos ao longo do tempo, numa 

perspectiva individualista. A ideia de evolução dos conceitos não aparece em 

nenhum momento, bem como referência à participação do contexto social na 

produção do conhecimento. O discurso dos professores pesquisados ressalta que 

há um distanciamento entre os conteúdos matemáticos estudados na escola e o 

cotidiano dos alunos, o que aprofunda o caráter pouco humano da Matemática. Há, 

portanto, a necessidade de buscar, na História da Matemática, formas de aproximar 

o conteúdo matemático com as necessidades e anseios dos alunos.  

Souto (1997, p. 178) acrescenta que a “presença da História na formação 

do professor de Matemática permitirá, também, uma melhor compreensão das 

relações da Matemática com as outras disciplinas do currículo escolar”. Para tanto, 
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os cursos de formação de professores devem promover um conhecimento mais 

aprofundado dos conteúdos a serem ensinados, no sentido de contribuir com um 

planejamento mais cuidadoso dos conteúdos abordados em sala de aula.  

Ressaltamos, outrossim, que todas as pesquisas por nós apresentadas se 

inserem na perspectiva da Formação Continuada do Professor da Educação Básica. 

Estes estudos são relevantes, pois contribuem para reflexão do uso da HM na 

prática docente dos cursos de formação, destacando o papel do professor como 

mediador e organizador dos processos de ensino e aprendizagem. Na seção 

seguinte, apresentamos argumentos favoráveis ou não ao uso da História da 

Matemática como recurso didático nas aulas de Matemática da Educação Básica. 

 

4.2 A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO NA SALA DE 

AULA DE MATEMÁTICA 

 

Nos estudos realizados por Fauvel, Maanen (s/d) e seus colaboradores, 

foram destacados argumentos que questionam ou não o uso da história em sala de 

aula. Neles, estão expostas algumas objeções à incorporação da história, na sala de 

aula, baseada em fontes de dificuldades filosófica e prática. Os autores ressaltam 

que as objeções de ordem filosófica são aquelas que consideram que a história não 

faz parte da Matemática, tornando-a, às vezes, confusa ao invés de esclarecedora. 

Acrescenta ainda, que os alunos podem ter uma visão errada do passado, o que 

torna a contextualização Histórica da Matemática impossível se eles não tiverem tido 

uma educação em história geral mais ampla. Além da visão de que progredir em 

Matemática é fazer o aluno “resolver problemas difíceis” como uma rotina, por que 

preocupar-se com o passado.  

Os estudos apresentam também, algumas objeções práticas à 

incorporação da história nos processos de ensino e de aprendizagem da 

matemática, entre elas, os autores destacam a falta de tempo - não existe tempo 

suficiente na sala de aula para ensinar Matemática como ela é. Menos ainda quando 

é proposta para ensinar História da Matemática também. A falta de recursos 

materiais e de apoio suficientes para ajudar os professores que querem integrar 

informações históricas. A não habilidade do professor em utilizar história como 

conseqüência da sua formação docente. Outro argumento é que não existe um 

modo mais claro ou consistente de integrar qualquer componente histórico na 
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avaliação dos estudantes, e, se isto não é avaliado, não irão valorizar ou prestar 

atenção a isso.  

Fauvel, Maanen (s/d) também esclarecem que existem alguns 

argumentos a favor da integração da história em sala de aula, destacando a 

existência de cinco aspectos que, supostamente, poderão enriquecer e melhorar o 

ensino da Matemática com a integração da História da Matemática no processo 

educacional: a) há uma melhora significativa no aprendizado da matemática; b) 

possibilita a visão sobre a natureza do conhecimento matemático e da atividade 

matemática; c) contribui para elaboração de atividades significativas para o ensino 

da matemática; d) promove uma visão da Matemática como uma atividade humana 

e cultural; e) proporciona o gosto pela Matemática.  

No Brasil, uma das mudanças propostas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) no que concerne à abordagem dos conteúdos de Matemática em 

sala de aula, diz respeito ao uso da História da Matemática como recurso 

pedagógico. Este recurso permite que: 

 
[...] ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e 
processos matemáticos do passado e do presente, o professor tem a 
possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favoráveis do aluno 
diante do conhecimento matemático (BRASIL, 1997, p. 45). 
 
 

Partindo desse entendimento, um dos argumentos favoráveis ao uso da 

história no ensino de Matemática diz respeito ao poder motivador da história por 

despertar, no aluno, interesse em estudar o conteúdo matemático que lhe está 

sendo ensinado. Esse argumento é sustentável na medida em que proporciona 

momentos de distanciamento do aspecto formal e rigoroso do conhecimento 

matemático. D’Ambrósio (1996, p. 31) reforça o elemento motivador da História 

quando afirma que “torna-se cada vez mais difícil motivar alunos para uma ciência 

cristalizada. Não é sem razão que a história vem aparecendo como um elemento 

motivador de grande importância”. A inclusão de textos históricos que abordam 

temáticas diferenciadas, como por exemplos: a) a participação da mulher na 

construção do conhecimento matemático; b) a vida e obra de matemáticos da 

história; c) a origem e significado de termos matemáticos; d) curiosidades e 

recreações matemáticas, entre outros, parecem muito relevantes, pois desperta o 
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interesse do aluno em estudar a matemática. Essa posição é colocada por Miguel e 

Miorim (2005) quando esclarecem que vários autores se alinham a esse argumento, 

considerando que os textos históricos exercem um papel motivador no processo de 

ensino e de aprendizagem da Matemática. 

O uso da História como impulsionadora do interesse do aluno para 

estudar Matemática tem sua ligação com o uso Episódico abordado por Fossa 

(2001, p. 55) quando diz que “tem uma tendência de ser menos intensivo, 

frequentemente limitando o papel da História a uma parte introdutória motivadora”. É 

interessante esclarecer que o uso Episódico da História nas aulas de Matemática se 

confunde com o uso Ornamental, uma vez que as informações históricas se 

apresentam, algumas vezes, desligadas do tema que está sendo abordado em sala 

de aula, e é feito de forma esporádica.  

Percebemos que, em alguns livros didáticos, as referências históricas 

não contribuem para o enriquecimento pedagógico, tendo em vista que se 

apresentam apenas como ornamentos nos livros, às vezes, são esquecidas de 

serem exploradas pelos próprios professores. É preciso que os educadores 

entendam que o contexto histórico contribui na construção do conhecimento 

matemático, portanto, precisa ser utilizado como fonte de investigação e 

reconstrução dos conhecimentos historicamente produzidos.  

O uso da História da Matemática como fio condutor para despertar o 

interesse de quem aprende, pode oportunizar ao aluno reconstituir alguns problemas 

vivenciados por outras pessoas em um dado período histórico. Questiona-se, 

entretanto, o potencial motivador que teria os aspectos históricos de cada disciplina 

do currículo. Se fosse assim, o ensino da própria História seria “automotivador” o 

que não é ratificado por alguns dos professores que trabalham com essa disciplina, 

pois a maioria dos alunos a considera desinteressante e apresentam dificuldades no 

entendimento sobre a natureza e objetivos dessa área de conhecimento.  

 Argumento contrário ao aspecto motivador da história é o que está 

respaldado pela teoria psicológica da motivação, considerando que, se a atividade 

histórica não provocar desejo, interesse e vontade de ser realizada pelo aluno, não 

será vista como motivadora, pois o ambiente, os desejos internos à vontade, o 

interesse e o próprio objeto em estudo não foram vistos como importantes. Por isso, 

não podemos ter a pretensão de pensar que a história sempre vai promover desafios 

interessantes para aprendizagem dos conteúdos matemáticos.  
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Outro argumento forte para o uso da História em sala de aula é quando 

esta é concebida como instrumento de compreensão, significação e resolução de 

problemas, uma vez que promove a busca de elementos esclarecedores das teorias 

e conceitos matemáticos a serem estudados. Miguel e Miorim (2005, p. 46) apontam 

a necessidade do “[...] levantamento e a discussão dos porquês, isto é, das razões 

para a aceitação de certos fatos, raciocínios e procedimentos por parte do 

estudante”, quando utilizar a História da Matemática nos processos de ensino e de 

aprendizagem dessa disciplina visando à compreensão e à significação. 

Jones (1969) afirma que existem três categorias de porquês que 

deveriam ser analisados por todos os que se propõem a ensinar Matemática: os 

porquês cronológicos, os porquês lógicos e os porquês pedagógicos. Os porquês 

pedagógicos, caracterizados por conteúdos que são explicados por meio de 

processos pedagógicos e algorítmicos, os porquês lógicos envolvem 

demonstrações, deduções, axiomas e teoremas. Miguel e Miorim reforçam a 

compreensão desses porquês, colocando que os porquês  cronológicos dizem 

respeito às: 
 

[...] razões de natureza histórica, cultural, casual, convencional que estariam 
na base de sua aceitação. (...) os porquês lógicos seriam aquelas 
explicações cuja aceitação se basearia na decorrência lógica de 
proposições previamente aceitas ou no desejo de compatibilização lógica de 
duas ou mais afirmações não necessariamente compatíveis. (...) os porquês 
pedagógicos seriam aqueles procedimentos operacionais que geralmente 
utilizamos em aula e que se justificam mais por razões de ordem 
pedagógica do que histórica ou lógica (MIGUEL; MIORIM, 2005, p.47). 

 

Jones (1969) propõe o uso da História da Matemática articulada com o 

ensino da Matemática, como forma de dar significado e melhorar a qualidade dos 

processos de ensino e aprendizagem dessa área de conhecimento. 

Sobre o uso de problemas históricos nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática, Miguel e Miorim (2005) supõem que se a resolução 

de um problema constitui, por si só, uma atividade altamente motivadora, o fato de 

se utilizar problemas vinculados à história elevaria, quase que automaticamente, o 

seu potencial motivador. Esta ideia está corroborada com Swetz citado por Miguel e 

Miorim (2005, p.47) quando enfatiza como os problemas históricos podem motivar o 

aluno a encontrar suas soluções, por que: 
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 possibilitam o esclarecimento e o esforço de muitos conceitos, propriedades 
e métodos matemáticos que são ensinados; 

 constituem veículos de informação cultural e sociológica; 
 refletem as preocupações práticas ou teóricas das diferentes culturas em 
diferentes momentos históricos; 

 constituem meios de aferimento da habilidade matemática de nossos 
antepassados; 

 permitem mostrar a existência de uma analogia ou continuidade entre os 
conceitos e processos matemáticos do passado e do presente. 

 

Devemos nos preocupar com o fato de que não é o problema histórico em 

si que gera a motivação, mas o desafio que ele provoca no aluno e o tipo de relação 

que ele estabelece entre a sua experiência e interesse em resolvê-lo.  

Para Mafra e Mendes (2002), a história tem um papel significativo nos 

processos cognitivos das crianças que estão nas séries iniciais, pois ela contribui 

para o desenvolvimento do raciocínio a partir da resolução de problemas e da 

prática investigativa. Ao se utilizar problemas históricos para desenvolver conteúdos 

matemáticos, estamos propiciando momentos de reflexão e análise acerca dos 

pensamentos utilizados pelos estudiosos, naquele período histórico, como também 

reforçando o elemento motivador que surge na ação cognitiva da busca de solução 

do problema proposto.  

Mendes (2001), sobre o uso da História da Matemática em sala de aula, 

considera que 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 do seu percurso histórico. Merece nossa atenção, a reflexão feita por Mendes 

sobre o uso da História da Matemática como recurso de ensino: 
 

[...] o professor poderá usá-la como fonte de enriquecimento pedagógico e 
conduzir suas atividades num caminhar crescente, em que o aluno 
investigue, discuta, sintetize e reconstrua as noções matemáticas 
anteriormente vistas como definitivas sem que o aspecto histórico tivesse 
sido usado para despertar o interesse de quem as aprende. (MENDES, 
2001b, p. 32) 

 

A história pode ser incorporada no dia-a-dia da sala de aula, na medida 

em que possibilita a explicação de diversos porquês que os alunos costumeiramente 

fazem acerca dos conteúdos matemáticos, como também para reforçar a 



75 
 

importância do elemento histórico na redescoberta de símbolos e conceitos 

matemáticos. Por meio do conhecimento histórico, Mendes enfatiza que: 
 

[...] o aluno é capaz de pensar e compreender as leis matemáticas a partir 
de certas propriedades e artifícios usados hoje e que foram difíceis de 
descobrir em períodos anteriores ao que vivemos. Ele deve participar da 
construção do próprio conhecimento de formar mais ativa e crítica possível, 
relacionando cada saber construído com as necessidades históricas e 
sociais nele existentes. (MENDES, 2001b, p. 57) 
 

É neste movimento de reelaboração do conhecimento que paramos para 

refletir sobre os aspectos que contribuíram para sua construção e ao mesmo tempo, 

podemos perceber quais os obstáculos que os alunos enfrentam ao resolver 

determinada atividade e buscar alternativas metodológicas para superá-los. Ao se 

pensar numa atividade histórica, devemos considerar o aspecto criativo e 

imaginativo que deve provocar nos estudantes para que possibilite a ampliação e 

reelaboração dos conhecimentos já existentes.  

Mendes (2001) também nos lembra que as fontes históricas podem ser 

benéficas para o aluno, pois se constituem em desafios para o desenvolvimento de 

sua criatividade e construção de conhecimento. Oportuniza-o a investigar sobre a 

história da humanidade, conduzindo-o a descobertas significativas para seu 

crescimento intelectual.  Sobre esse aspecto, Mafra e Mendes nos dizem que 
 

[...] as possibilidades de utilização da história da Matemática, em sala de 
aula, pressupõem o resgate de elementos históricos que contribuam para 
que os nossos alunos (re)descubram a importância de se estudar e 
aprender conceitos e símbolos utilizados num determinado momento 
histórico. A partir daí o professor pode fazê-los visualizar, através de uma 
aprendizagem construtivista e crítica, o quanto esses elementos se fazem 
presentes nas nossas atividades diárias, com vistas a uma melhor 
compreensão de seus significados. (MAFRA e MENDES, 2002, p. 108) 

 

D’Ambrosio (1996) considera que a história serve para situar a matemática 

como uma manifestação cultural de todos os povos que viveram em espaços e 

tempos diferenciados, traduzida na linguagem, nos costumes, nos valores, nas 

crenças e nos hábitos, e, como tal, diversificada nas suas origens e na sua 

evolução. Com isso, podemos perceber que a história nos mostra o conhecimento 

matemático como consequência de um processo evolutivo. 

Fossa (2001) explica que, quando o professor promove uma abordagem 

do conteúdo matemático, utilizando as informações históricas, procura estabelecer 
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conexões com os aspectos construtivos dos conceitos matemáticos ligados a tais 

informações. Dessa forma, os fatos históricos poderão ser utilizados como um 

elemento provocador da construção de conhecimento por parte do aluno.  

Miguel (1993), faz uma apreciação crítica das diferentes funções da 

História da Matemática, nas aulas de Matemática, apresentando treze tipos de 

razões pedagógicas da utilização da História da Matemática como recurso didático. 

Este trabalho tem contribuído para construção de argumentos favoráveis ao uso de 

fontes históricas na sala de aula de Matemática. Miguel (1993, p. 32) elucida que a 

história pode mostrar-se como “[...] instrumento de compreensão, avaliação e de 

superação e re-orientação das formas de ação, isto é, de transformação”, uma vez 

que busca entender os problemas do passado com o olhar reflexivo de hoje, 

ressignificando a forma de pensar e agir em outro momento histórico.  

Mendes explica que com os estudos de Miguel,  
 

[...] surge o caráter significativo do uso da história no ensino de matemática 
através de uma prática dinâmica, viva e esclarecedora, mas o trabalho 
restringe-se ao plano das sugestões, sem exemplos práticos, embora 
apresente um apêndice que caracteriza o seu ‘estudo histórico-pedagógico-
temático’ sobre tópicos matemáticos. (MENDES, 2001b, p. 56) 
 

Entretanto, o estudo feito por Fossa citado por Mendes (2001b) explica 

que o uso da História da Matemática como recurso pedagógico,  
 

[...] caracteriza muito bem as diferentes formas de uso pedagógico da 
história da matemática no ensino e dá uma certa importância ao ensino 
desenvolvido através da utilização de atividades, o que tornaria esse ensino 
verdadeiramente dinâmico, dependendo apenas do tipo de atividade a ser 
aplicada em sala de aula. (MENDES, 2001b, p. 56)  

 

Partindo dessas ideias Gutierre enfatiza que, no uso da História da 

Matemática como recurso metodológico, não é necessário o aluno percorrer toda a 

trajetória 
[...] que nossos antepassados tiveram de fazer até chegar ao nível atual de 
descobertas, mas queremos desafiá-lo em termos de estratégias do 
pensamento, através de uma aula dinâmica, oferecendo-lhes recursos 
pedagógicos através das atividades elaboradas que favoreçam a 
reconstrução e apropriação dos conhecimentos. (GUTIERRE, 2003, p. 37) 

 

Ensinar nesta perspectiva toma como base as ideias postas na concepção 

construtivista que considera os aspectos socioculturais dos alunos, seus 

conhecimentos prévios, sua forma de aprender, estimulando o aluno a investigar e 
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resolver situações-problema da escola e de sua vida, mediando o processo 

educativo e criando condições para o aluno aprender. Se tomarmos como base os 

paradigmas de formação apresentado neste texto, podemos inferir que esta forma 

do professor perceber o processo de ensino e aprendizagem das diferentes áreas do 

conhecimento, está alicerçada no paradigma de formação descrito como prático 

reflexivo, que toma como elementos essenciais no processo educativo a 

investigação da prática docente permanente, a reflexão na ação, sobre a ação e 

após ação, como forma de propiciar melhoria na ação pedagógica. 

 

4.3 PERSPECTIVAS DE USO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Como a HM poderá contribuir com o professor que atua na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental na abordagem dos conteúdos 

matemáticos previstos para esses níveis de ensino? Este é o questionamento que 

vai direcionar a escrita deste tópico.  

O professor que atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental está imbuído da tarefa de desenvolver os conteúdos das diferentes 

áreas do conhecimento e isto permite que as atividades de ensino possam ser 

elaboradas de forma interdisciplinar, integrando os diferentes campos e, ao mesmo 

tempo, observando as especificidades de cada uma. Mas, como o professor pode 

desenvolver atividades de forma integrada se, na sua formação, o que predominou 

foi um currículo fragmentado baseado em conteúdos especializados, abordados em 

unidades de ensino curtas sem relação entre elas?  

Com o advento das mudanças nas orientações didáticas propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), percebemos que há indicação para a 

utilização de Temas Transversais como eixos integradores das áreas do 

conhecimento. Com isso, surge a possibilidade para o professor pensar na 

elaboração de atividades de ensino que permitam essa integração e provoquem 

mudanças no modo de pensar o processo de ensino e de aprendizagem matemática 

e de outras áreas.  
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Os PCN (BRASIL, 1997) apontam caminhos para a abordagem dos 

conteúdos matemáticos em sala de aula de modo a promover essa integração. 

Esses caminhos são: a Modelagem Matemática, a Etnomatemática, a História da 

Matemática, Jogos e Materiais Manipulativos, os recursos das Tecnologias e da 

Calculadora. Mediante a inclusão do recurso à História da Matemática, nós 

professores, devemos pensar no processo de transposição didática que juntamente 

com outros recursos didáticos e metodológicos, proporcione uma importante 

contribuição ao processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. Para isso, é 

preciso que o currículo de formação desses profissionais seja direcionado para 

estabelecer a relação teoria e prática, promover atividades integrando as áreas, 

suscitar reflexões que possam contribuir com o professor no desenvolvimento da 

sua atuação docente, da criatividade, da curiosidade, da crítica e dos 

questionamentos permanentes.  

O professor polivalente apresenta, em sua formação, lacunas quanto ao 

domínio dos conteúdos, em especial, o conteúdo matemático, uma vez que na sua 

formação inicial (em nível de magistério) a ênfase do currículo é dada às 

metodologias de ensino (metodologia das ciências, da matemática, dentre outras). 

Não há momento de aprofundamento dos conteúdos abordados: aprende-se a usar 

o ábaco, por exemplo, sem questionamentos iniciais sobre a sua origem, sua 

estrutura organizacional e até mesmo porque se utiliza daquela maneira. A partir da 

nossa experiência em cursos de capacitação para estes professores, observamos a 

grande dificuldade em desenvolver os conteúdos matemáticos, eles optam por 

privilegiar os conteúdos da Língua Portuguesa ou de outra área do conhecimento, o 

que, provavelmente, façam com que os alunos concluam os primeiros anos de 

escolaridade com dificuldades na resolução das operações matemáticas mais 

simples. 

Em que a História da Matemática (HM) pode contribuir com a formação 

de professores que atuam na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Tomando como base as nossas experiências com a formação 

docente e as recomendações de Miguel (1997) sobre as potencialidades 

pedagógicas da História da Matemática optamos por algumas delas que, 

certamente, vão contribuir com a formação de professores destes níveis de ensino: 

história como fonte de motivação e recreação; história como fonte de objetivos; 

história como fonte significação e compreensão, e história como fonte de promoção 
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de atitudes e valores. Acrescentamos a estas a história como fonte de integração 

entre áreas do conhecimento.  

O professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

apresenta, em sua maioria, uma grande aversão à Matemática que vem desde sua 

vida estudantil. E se nos cursos de formação de professores, os conteúdos 

matemáticos fossem apresentados, de forma mais atrativa que despertasse o 

interesse, a atenção e a curiosidade em estudá-los, provavelmente, esses 

profissionais teriam mais desejo em aprendê-los e, consequentemente, em ensiná-

los. 

Nesta perspectiva, a utilização da história como fonte de motivação e 

recreação poderá tomar os problemas históricos como fonte de informação e 

interesse para o professor adquirir conhecimento sobre o que aconteceu em 

diferentes civilizações e em momentos históricos distintos. Estes problemas, 

certamente, tornarão elementos norteadores de motivações para o descobrimento 

das inquietações teóricas e práticas que os geraram e as habilidades que foram 

desenvolvidas, pelos nossos antepassados, na busca de soluções mais adequadas. 

Para Miguel (1993, p. 69) a história “é a fonte de onde emanariam os impulsos que 

se constituiriam em reforços automaticamente e invariavelmente positivos para o 

sujeito”. 

A história como fonte de objetivos para o ensino da 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; as razões pelas quais as pessoas fazem Matemática; a 

conexão da matemática com ela mesma e com outras áreas do conhecimento, entre 

outros aspectos. Neste sentido, a HM pode contribuir com a ampliação do 

conhecimento do professor, quando busca a conexão entre os conteúdos da própria 

área, bem como procura desmistificar a ideia de que só algumas pessoas podem 

construir conhecimento matemático, mas instigá-lo a acreditar que todos podem se 

forem estimulados a criar, registrar, socializar e discutir os conhecimentos 

matemáticos gerados a partir de situações-problema propostos na escola e em 

situações do seu cotidiano. 

A história como instrumento de significação e compreensão busca 

elucidar os conceitos e a teoria que os embasam, no sentido de fazer com que o 
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professor compreenda os obstáculos surgidos no percurso da sua construção, os 

erros, os limites e os avanços alcançados neste percurso. Com isso, o professor terá 

oportunidade de questionar e compreender os porquês que geraram o conhecimento 

matemático, a discussão sobre fatos, raciocínios e procedimentos utilizados na 

construção desse conhecimento.  

Para Jones (1969), a história não apenas pode como precisa ser o fio 

condutor que contribuiria com as explicações que poderiam ser dadas aos porquês 

apresentados pelos alunos nas aulas de Matemática o que se revela o poder da 

história para o ensino e a aprendizagem da Matemática baseada na compreensão e 

na significação. É preciso que os cursos de formação de professores alertem para a 

importância de subsidiar o professor na tarefa de ensinar, proporcionando um ensino 

com compreensão e com base em atividades que os façam pensar e entender os 

porquês daquele problema e sua solução. 

Quanto à utilização da história-axiologia nos cursos de formação de 

professores, considera-se de grande importância, tendo em vista que busca instigá-

los para desenvolver valores e atitudes positivas com relação à Matemática. 

Geralmente, a Matemática é concebida pelos alunos como um corpo de 

conhecimento concluído e acabado e não se expõe o caminho sinuoso e árduo que 

os matemáticos trilharam na produção do conhecimento, quais aspectos sociais, 

econômicos e políticos vivenciaram e impulsionaram a construção do conhecimento 

matemático. A percepção por parte do professor das dificuldades e dos erros 

cometidos pelos grandes matemáticos, como nos diz Miguel (1993), poderá provocar 

no aluno o desenvolvimento de atitudes positivas e desejáveis para encarar os 

problemas propostos tanto na formação do pesquisador quanto na formação do 

cidadão. 

Fossa (2006) nos diz que a HM pode contribuir com o professor no 

processo de ensino, quando promove um repensar no que já foi pensado por outros, 

como forma de selecionar as formas mais adequadas de abordar os conteúdos 

matemáticos. Além disso, contribui na elaboração de atividades de ensino que 

envolva compreensão, investigação e possibilita o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas necessárias na vida em sociedade. 

Mendes (2006, p. 80) reforça que é admissível utilizarmos os 

conhecimentos matemáticos produzidos em outras épocas, para produzir novos 

conhecimentos, comparar com a produção anterior e, assim, ampliar o corpo de 
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conhecimento já existente. Esse movimento de reconstituição histórica, “implica 

armazenar, selecionar e dispor das informações matemáticas conforme as 

necessidades configuradas em diferentes contextos e épocas, o que perpassa a 

produção sociocultural de cada sociedade”. 

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, os eixos de conteúdos 

matemáticos, definidos pelos PCN, são: Números e Operações; Grandezas e 

Medidas; Espaço e Forma e Tratamento da Informação. Desse modo, a HM pode 

contribuir com atividades de investigação, de resolução de problemas, projetos de 

ensino, dentre outras, de modo que o professor busque estabelecer diálogos entre 

as diversas áreas. Pode-se, também, utilizar materiais concretos que propiciem a 

compreensão do que está sendo estudado e o desenvolvimento do pensamento 

crítico, da inter-relação entre os conceitos estudados e outras habilidades.  

A proposta de utilizar HM, por meio de atividades de ensino, nas salas de 

aula da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental é pertinente uma 

vez que ela possibilita investigar as ideias que deram origem ao conhecimento 

gerado em cada contexto social, considerar as contribuições dos aspectos 

socioculturais, políticos e econômicos nesta construção, favorecer o diálogo entre as 

áreas e no interior de cada uma, o que nos conduziu conceber a história como fonte 

de integração entre as áreas do conhecimento.  

Essas cinco fontes inspiradoras de potencialidades pedagógicas da 

História da Matemática, possíveis de ser utilizadas na formação do professor da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental estão resumidamente 

apresentadas no Esquema 3.  
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Figura 3 - Potencialidades pedagógicas da história da matemática 
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Para o desenvolvimento dessas potencialidades da história da 

matemática em sala de aula, sugerimos que o professor também explore 

adequadamente os artefatos históricos no trabalho com atividades de ensino, como 

elemento integrador desse diálogo, tendo em vista que podem ajudar o aluno a 

compreender o momento histórico em que foi construído o conhecimento, o modo de 

vida da sociedade, a forma de escrita, os problemas e soluções encontradas para 

aqueles que deram origem aos conhecimentos matemáticos, bem como fomentar 

discussão sobre outros aspectos das diversas áreas do conhecimento. Mas, como 

usar artefatos históricos, em atividades de ensino, que possibilitem a exploração das 

potencialidades pedagógicas? É sobre o que discorreremos a seguir. 
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5 ARTEFATOS HISTÓRICOS EM ATIVIDADE DE ENSINO: possibilidades de 
exploração 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

As façanhas do passado, pelo menos na matemática, não 
são monumentos a serem admirados pasmadamente; são 
possibilidades excitantes a serem vividas e o aluno precisa 
lidar com elas, analisando-as, avaliando-as e até tentando 
melhorá-las. 

 
(JOHN A. FOSSA) 
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Pretendemos nesta seção da tese discorrer sobre o significado do artefato 

na construção do conhecimento, enfatizar a atividade de ensino com enfoque na 

utilização de artefatos históricos, bem como focalizar algumas experiências 

desenvolvidas com esse tipo de atividade. Faremos ainda, uma breve exposição de 

como o artefato histórico pode ser explorado nos cursos de Formação de 

Professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

5.1 ARTEFATOS HISTÓRICOS: OBJETOS DE SIGNIFICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 

Desde a antiguidade, o homem busca meios para resolver seus 

problemas e satisfazer suas necessidades básicas. Nesta tentativa, planeja suas 

ações, constrói instrumentos que lhe auxiliam nesta empreitada, cria formas de se 

comunicar e desenvolver a linguagem. Com esse aprimoramento, elabora meios 

mais eficazes para transmitir os conhecimentos até então apreendidos. Ao pensar 

sobre como interferir no meio em que vive, como registrar seus saberes e suas 

transações comerciais e como compreender os processos de organização da 

sociedade, o homem criou instrumentos e artefatos que nos permitiram contar sua 

história. Conferir sentido ao passado é buscar nesses instrumentos e artefatos 

aspectos que nos revelem, com o olhar de hoje, as contribuições das diversas 

civilizações na construção do conhecimento atual.  

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. 

Para Certeau (2007, p. 78), “[...] cada sociedade se pensa 

‘historicamente’ com os instrumentos que lhe são próprios.” Acrescenta que é “nesta 

fronteira mutável, entre o dado e o criado, e finalmente entre a natureza e a cultura, 

que ocorre a pesquisa.” Por meio da pesquisa histórica, podemos pôr em cena um 

movimento que tende a reorganizar as ideias da construção do conhecimento.  

Neste movimento, buscamos, nas fontes históricas, elementos que nos fazem 

compreender o sentido de integrar saberes na formação docente.  
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A fonte histórica é, na visão de Barros (2004, p. 134), “aquilo que coloca 

o historiador diretamente em contato com o seu problema. Ela é precisamente o 

material através do qual o historiador examina ou analisa uma sociedade humana no 

tempo.” Esse material, certamente, constitui fontes de pesquisa para ser decifrado, 

compreendido, questionado, extraindo dele informações sobre o conhecimento do 

passado da humanidade.  

Certeau (2007, p. 81) nos ensina que em história “tudo começa com o 

gesto de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos 

distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho.” 

Com essa compreensão, a nossa primeira ação nesta pesquisa foi a de selecionar 

documentos (artefatos) que oferecessem informações sobre as civilizações que 

iríamos estudar. Sabemos que os documentos históricos trazem traços e vestígios 

da cultura na qual foram criados constituindo-se testemunhos de uma época e são 

de grande significado para serem explorados.  

Rodrigues (2009, p.1) define documento histórico como “reproduções de 

fontes primárias utilizadas pelo pesquisador”. O autor considera que as fontes 

primárias podem ser escritas ou não escritas, tais como: objetos, edificações, 

testemunhos orais, entre outros. Oportunizando ao aluno acesso a esses materiais, 

estamos propiciando momentos de reflexão e de aproximação dele com uma 

realidade que aconteceu num tempo bem distante. Através dos documentos 

históricos (artefatos), o aluno entra em contato com as linguagens e formas de 

pensar de outras épocas, o que de certa forma, contribui para que o aluno perceba a 

ação do homem, produzindo conhecimentos e as mudanças ocorridas ao longo do 

tempo.  

Le Goff (2003, p. 535-536), nos diz que documento “não é qualquer coisa 

que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 

as relações de forças que aí detinham o poder”. Acrescenta, ainda, que o 

documento é, 
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[...] antes de mais nada, o resultado de uma montagem, consciente ou 
inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 
também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo 
silencio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o 
ensinamento [...] que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, 
desmistificado-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. 
Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – 
voluntária ou involuntariamente – determinada imagem e si próprias. (LE 
GOFF, 2003, p. 537-538) 
 

No estudo das civilizações antigas, nos deparamos com objetos e outros 

elementos que expressam e representam valores simbólicos criados pelo homem 

num determinado espaço e tempo da história, portanto, dotados de significados 

dentro de um contexto cultural e social. Esses elementos, no nosso trabalho, serão 

denominados de artefatos. A palavra artefato vem do latim arte factu, que significa 

feito com arte. No Dicionário de Filosofia, significa objeto produzido, no todo ou em 

parte, pela arte ou por qualquer atividade humana, na medida em que se distingue 

do objeto natural, produzido pelo acaso.  

Abbagnano (2000) explica que a natureza e a complexidade dos artefatos 

são aspectos importantes para distinguir o tipo de cultura a qual pertence, 

manifestando a finalidade pela qual foi criado.  

D’Ambrosio (1997, p. 140), conceitua artefatos como “manifestações 

concretas da criatividade humana, transmissíveis de indivíduo para indivíduo através 

de contato direto ou remoto”. Na Arqueologia, os artefatos são objetos ou parte de 

um objeto feito pelo homem que fornecem indicações sobre a época a que 

pertenceu.  

Com esse entendimento, podemos inferir que os artefatos definem 

comportamentos específicos das pessoas, no cerne de uma sociedade, mostrando, 

às vezes, a vida cotidiana das civilizações e a relação de poder e prestígio exercido 

pelos indivíduos no seu contexto social e o conhecimento histórico produzido nos 

presenteando com situações vivenciadas.  

No estudo das civilizações antigas, tomar os artefatos como objeto de 

estudo possibilita interpretá-lo e compreendê-lo pelo fato de  
 

[...] serem produto do trabalho humano, e, portanto, apresentarem 
necessariamente duas facetas: terem uma função primária (uma utilidade 
prática) e funções secundárias (simbólicas) [...] Artefatos, por outro lado, 
não é apenas um indicador de relações sociais, mas, enquanto parte da 
cultura material, atua como direcionador e mediador das atividades 
humanas. (FUNARI, 2003, p.33) 
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Pinsky et al. (2006, p. 84) explica que “[...] se voltarmos aos historiadores 

antigos, Heródoto, Tucídides ou Salústio, nós perceberemos que para eles, a 

História se faz com testemunhos, com objetos, com paisagens, não 

necessariamente com documentos escritos”. Cassirer acrescenta que: 

 
[...] o historiador precisa aprender a ler e a interpretar os documentos e 
monumentos não apenas como restos mortos, mas como mensagens vivas 
do passado, mensagens que se dirigem a nós com uma linguagem própria. 
No entanto, o conteúdo simbólico dessas mensagens não é imediatamente 
observável. (CASSIRER, 1994, p. 289)  

 

O historiador busca, segundo este mesmo autor, penetrar no sentido de 

todos os diversos símbolos, realizando leituras de hieróglifos, inscrições 

cuneiformes, leitura de telas artísticas, esculturas, monumentos, moedas, pedras e 

outros objetos, procurando estudar os vestígios deixados pelo passado da vida e da 

cultura humana. Ele necessita aprender a ler estes símbolos. E ainda, 

 
[...] Qualquer fato histórico, por mais simples que possa parecer, só pode 
ser determinado e entendido por uma tal análise prévia dos símbolos. Os 
objetos primeiros e imediatos do nosso conhecimento histórico não são 
coisas ou eventos, mas documentos ou monumentos. Só através da 
mediação e da intervenção desses dados simbólicos podemos apreender os 
dados históricos reais – os acontecimentos e os homens do passado. 
(CASSIRER, 1994, p. 285) 

 

Sobre esse aspecto, D’Ambrosio acrescenta que:  

 
[...] Nosso objetivo é entender o homem como fato nessa realidade de 
artefatos e mentefatos por ele próprio acrescentados e suprimidos, entender 
o homem como quase-criador, incapaz de criar uma nova realidade mas de 
criar novas formas, de perceber e manejar, e portanto, de modificar a 
realidade na qual ele se insere. A partir do indivíduo como fato concebido de 
uma realidade nós procuramos compreender o significado dos artefatos e 
mentefatos por ele mesmo concebidos e criados, e por ele, agora integrado 
numa coletividade, transformados em fatos culturais. (D’AMBROSIO, 1990, 
p. 39) 
 

Na dinâmica da construção do conhecimento matemático, provavelmente, 

foram necessários explorar ou reconstruir alguns artefatos que permitiram uma nova 

forma de conhecer e explicar a construção histórica desse conhecimento.  

Neste trabalho de pesquisa, denominamos artefatos, os objetos, 

documentos, monumentos, imagens, fotografias e outros materiais que dão sentido 



89 
 

às ações do homem no passado e que representam o dito e o feito na história da 

humanidade. Podem ser considerados documentos escritos (cópias de papiros, 

cópias de tábua de multiplicação dos babilônios), réplicas de tabletes de argila, 

fotografias, imagens, textos de livros de História da Matemática, Paradidáticos, de 

livros didáticos das disciplinas História e Matemática, revistas, enciclopédias entre 

outros documentos. 

São objetos ligados direta ou indiretamente à história das civilizações 

antigas (egípcia, babilônica, maia, romana), que possam ser manuseados e dele 

extrair informações sobre as sociedades e a realização de inferências sobre estes, 

de modo a ampliar o conhecimento do professor que atua nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Entendemos que as fotografias, as imagens, as réplicas são objetos que 

têm a capacidade de fomentar modelos de vida, de abstração das diferenças 

existentes nos ambientes, bem como elementos desencadeadores de memórias e 

de histórias, que possibilitam a reconstrução da cultura de um determinado período 

histórico.  

Sobre o manuseio do artefato histórico, defendemos a ideia que este 

exercício permite, ao aluno, uma imersão na cultura das antigas civilizações, 

produzindo conhecimentos sobre aspectos até então desconhecidos para ele, 

trazendo também, a possibilidades de conhecer práticas culturais presentes no 

cotidiano dessas civilizações, além de suscitar interrogações sobre a construção do 

conhecimento. O agir sobre os objetos, certamente promove uma nova forma de 

aprender diferente daquela em que o aluno ouve falar sobre determinado artefato 

antigo.  

No exercício do manuseio com o artefato, o aluno será capaz de lançar 

hipóteses, inferir sobre determinados aspectos, observar detalhes até então não 

observados e mergulhar na cultura da civilização que o representa. Dessa forma, 

temos condições de pensar num trabalho interdisciplinar que propicie ao educando 

desenvolver atitudes de ver as coisas integradas ao mesmo tempo em que observa 

suas especificidades.  

Estes dois elementos (artefatos e manuseio) incorporados em atividades 

de ensino nos Cursos de Formação de Professores promovem mudanças na visão 

sobre o ensino de Matemática, tendo em vista que privilegia a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento, a reflexão sobre a ação que está sendo 
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realizada e o pensar sobre alternativas metodológicas para explorar os conteúdos 

matemáticos em sala de aula. Os artefatos e seu manuseio, provavelmente, vão 

promover reflexões e estímulos para que os professores possam criar seus próprios 

artefatos, como também oferecer pistas de articulação da Matemática com outras 

áreas do conhecimento.  

Por meio do manuseio de objetos antigos, o professor mergulha na ação 

de descobrir e prosseguir numa viagem ao passado, na tentativa de entender o 

contexto cultural que os geraram, constituindo uma importante fonte para criar novas 

formas de abordar o conhecimento matemático em sala de aula. Para Lorenzato é 

conveniente que o professor perceba que:  

 
[...] Ao longo dos milênios, o ritmo de construção da matemática não foi 
sempre o mesmo. É interessante, principalmente para nós professores, 
observar que aquilo que os matemáticos demoraram em descobrir, inventar 
ou aceitar, são os mesmos pontos em que os nossos alunos apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Essa coincidência entre os obstáculos 
cognitivos históricos e os pontos de maior dificuldade de aprendizagem em 
sala de aula é reconhecida por muitos pensadores, matemáticos ou 
educadores de renome [...] Constitui-se em uma importante questão didática 
para todos os responsáveis pelo ensino da matemática. (LORENZATO, 
2006, p. 107) 

 

Ao professor compete despertar, no aluno, a vontade de aprender e, no 

nosso caso, aprender matemática, que poderá ser feito se o professor pensar na 

matemática como um objeto de estudo em movimento, interligado com os diferentes 

saberes e sua aprendizagem ocorra na ação do aluno sobre esse objeto, por meio 

de experimentação, de descoberta, de atividades lúdicas e outras. Nesse sentido, 

Lorenzato esclarece ainda, que: 

 
[...] a experimentação pode ser concebida como ação sobre objetos 
(manipulação), com valorização da observação, comparação, montagem, 
decomposição, (separação), distribuição. Mas, a importância da 
experimentação reside no poder que ela tem de conseguir provocar 
raciocínio, reflexão, construção de conhecimento. (LORENZATO, 2006, p. 
72) 
 

Compreendemos que o ensino de Matemática tem negligenciado sobre 

este aspecto de fazer o aluno pensar, talvez porque o ato de ensinar, para o 

professor, ainda esteja baseado na transmissão do conhecimento para um ser 

passivo que recebe esse saber sem contestação. Quando é dado ao professor o 

espaço para descobrir regularidades, experimentar caminhos, pesquisar, inferir, 
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refletir sobre suas observações, estamos oportunizando momentos de reconstrução 

do conhecimento e de elevação da auto-estima, uma vez que ele se sente capaz de 

realizar estudos relevantes para sua atuação docente e o seu crescimento enquanto 

cidadão.  

Vygotsky (1991, p. 74) nos diz que ensinar “alguma coisa historicamente 

significa estudá-la no processo de mudança.” Por meio dos documentos históricos 

(artefatos) podemos pensar num projeto de formação de professores que vai além 

da parte específica do conhecimento matemático, ou seja, permita estabelecer elos 

de integração entre diferentes saberes, propiciando uma formação mais ampla tanto 

na dimensão dos conteúdos conceituais como procedimentais e atitudinais. Com 

isso, a formação pode ser concebida como um espaço em que o professor 

aperfeiçoa o seu saber, saber-fazer e  saber-ser. 

A utilização de artefatos, como fio condutor das atividades de ensino, tem 

respaldo nas ideias de Oliveira sobre o conceito de mediação corroborado nas 

contribuições dos estudos de Vygotsky. Para a autora, 

 
[...] mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um 
elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e 
passa a ser mediada por esse elemento. [...] Vygotsky trabalha, então, com 
a noção de que a relação do homem com o mundo não é uma relação 
direta, mas, fundamentalmente, uma relação mediada. (OLIVEIRA 1993, 
p.26-27) 
 

No ensino, também não pode ser diferente. Por meio da mediação dos 

procedimentos e recursos pedagógicos fornecidos pelo professor, o aluno se 

apropria progressivamente dos conceitos produzidos pela humanidade, 

internalizando novos conhecimentos que geram novas formas de pensar e agir na 

sociedade em que vive.  

Para Vygotsky (1991), existem dois tipos de elementos mediadores no 

processo de aprendizagem, que são os instrumentos e os signos. Oliveira (1993, p. 

29-30) esclarece que “O instrumento é um elemento interposto entre o trabalhador e 

o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da 

natureza”, enquanto que, “signos podem ser definidos como elementos que 

representam ou expressam outros objetos, eventos, situações”. 

No nosso trabalho vamos utilizar a ideia de signos como elementos que 

auxiliam na compreensão de fatos históricos, que armazenam informações, que 
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permitem estabelecer relação entre o objeto e a sua representação. Dessa forma, 

quando o indivíduo é capaz de lidar com símbolos que substituem o objeto real, ele 

é capaz de libertar-se do espaço e do tempo presente para imaginar, criar e 

estabelecer relações entre os signos anteriores e os utilizados atualmente. Para 

Vygotsky,  
 
O signo (...) não modifica em nada o objeto da operação psicológica. 
Constitui um meio da atividade interna dirigida para o controle do próprio 
indivíduo. O signo é orientado internamente. [...] uso de signos demonstra 
que não pode existir, para cada função psicológica, um único sistema 
interno de atividade organicamente predeterminado. (VYGOTSKY, 1991, p. 
62). 
 

 Os signos não modificam o objeto de estudo a partir da influência humana, e 

sim, busca compreender os movimentos de mudanças ocorridos nesses elementos, 

ao longo do tempo e do espaço em que foram criados. Vigotsky esclarece ainda que  
 
O uso de instrumentos o uso de signos compartilham algumas propriedades 
importantes; ambos envolvem uma atividade mediada. Porém eles também 
se distinguem; os signos são orientados internamente, [...] uma maneira de 
dirigir a influência psicológica para o domínio do próprio indivíduo; os 
instrumentos, por outro lado, são orientados externamente, visando o 
domínio da natureza. (VIGOTSKY, 1991, p. 144) 
 

Muitos educadores desconhecem o papel de uma atividade mediada com 

vista a estabelecer relações interna e externa ao aluno. Interna no sentido de 

modificar o significado das coisas e ampliar o conhecimento construído 

anteriormente e externo, quando modifica sua atuação no seu espaço de vivência. 

No decorrer das ações sobre uma atividade mediada, por meio de signos, por 

exemplo, o aluno integra conhecimentos que estão separados em um novo 

conhecimento mais ampliado e mais complexo.  

As razões que nos fizeram utilizar artefatos históricos no Curso de 

Formação de Professores se assentam no fato de acreditar que os processos de 

ensino e de aprendizagem devem ser desenvolvido de forma mediada, por meio de 

signos, que no nosso trabalho são os artefatos históricos. A ênfase dada ao artefato, 

inicialmente, é tomá-lo como componente motivador que funcione como orientação 

na construção do conhecimento. Sobre isso, Miguel (2005, p. 135) enfatiza que 

esses elementos motivadores são como “[...] um ponto de referência emblemático 

que conferem um sentido, ainda que inicialmente difuso e misterioso, à trajetória 
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obscura a ser percorrida pelo estudante em seu processo de busca”. Por isso, foi 

preciso uma seleção cuidadosa desses componentes motivadores, exigindo de nós 

pesquisadoras um conhecimento mais ampliado do tema em estudo.   

A nossa ideia sobre como usar os artefatos históricos em cursos de 

formação de professores como objeto de significação na construção do 

conhecimento está sintetizada no Esquema 4.  
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ESQUEMA 4: Atividades de ensino mediadas por artefatos 

 
Figura 4 – Atividades de ensino mediadas por artefatos 

ATIVIDADES DE 
ENSINO MEDIADAS POR 

ARTEFATOS 
 

AMPLIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

MATEMÁTICO 

PARTICIPAR  
ATIVAMENTE DO 

PROCESSO 

CRIAR OS SEUS 
ARTEFATOS 

 

INTERCONEXÃO 
ENTRE AS ÁREAS 

 

Possibilita 
 ao aluno 

Contribui Gera 

  Produz 

  
COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

Desenvolve 



95 
 

É nossa intenção explorar nos cursos de formação de professores, nas 

atividades de ensino desenvolvidas nos Cursos de Formação de Professores, os 

mais diversos artefatos tais como: imagens, fotografias, documentos, textos, réplicas 

de artefatos feitos com argila, entre outros, referentes às civilizações que 

estudamos, no intuito de propiciar, ao professor em formação, a oportunidade de 

redimensionar a sua visão acerca das referidas civilizações, bem como, a 

possibilidade de desenvolver competências e habilidades necessárias às ações 

docentes.  

Tais competências serão direcionadas à mobilização de conhecimentos 

para a leitura de textos, análise e interpretação de fotografias e imagens; a utilização 

da língua materna na produção de textos, resumos e outros; no agir como 

arqueólogo diante de artefatos históricos; na sistematização da pesquisa; na busca 

de espaços de aprendizagens (internet, livros, revistas e outros) e, principalmente, 

na possibilidade de criação, que propicia a sensação de ser capaz de produzir 

conhecimento. 

 

5.2 ATIVIDADES DE ENSINO MEDIADAS POR ARTEFATOS HISTÓRICOS 

 
Pesquisas realizadas no campo da Educação Matemática no Brasil e no 

mundo apontam para a necessidade de mudanças na forma de ensinar e de 

aprender Matemática a fim de atender as novas exigências da sociedade vigente. 

Para Onuchic e Allevato (2004, p. 213), a necessidade de as pessoas apreenderem 

e serem capazes de aplicar o conhecimento matemático em situações do cotidiano 

nunca foi tão grande como agora. Com isso, “esforços estão sendo feitos para tornar 

o ensino da Matemática mais eficiente. É preciso que muito mais gente saiba 

Matemática e a saiba bem”. Pensando assim, vários pesquisadores buscam 

alternativas para transformar o ensino da Matemática de modo que ensinar e 

aprender esta disciplina envolva tanto o aluno, como o professor e o saber 

matemático. A pesquisa bibliográfica que realizamos em dissertações, teses, livros, 

dentre outros, permitiu constatar que a proposta de mudanças na forma de abordar 

os conteúdos matemáticos repousa no aprender fazendo por meio de atividades de 

ensino. 

Moura (1997, p. 32) nos diz que “a atividade de ensino, assumida como 

núcleo da ação educativa, nos parece ter duas dimensões: a de formação do 
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professor e a de formação do aluno”. Nessa circunstância, a atividade docente 

requer do professor capacidade de definir o que ensinar; como ensinar e como 

avaliar e orientar o conjunto de ações que se desenvolve na sala de aula. Quanto ao 

aluno, a atividade deve promover aprendizagem a partir da articulação dos dados 

apresentados e dos conhecimentos adquiridos anteriormente. O autor esclarece que 

o modelo de atividade de ensino que considera os diferentes níveis de conhecimento 

dos alunos e determina objetivos de formação como um problema coletivo é 

denominado de atividade orientadora de ensino. Moura também nos diz que a 

atividade orientadora de ensino  
 

[...] orienta o conjunto de ações em sala de aula a partir de objetivos, 
conteúdos e estratégias de ensino negociado e definido por um projeto 
pedagógico. Contém também elementos que permitem à criança apropriar-
se do conhecimento como um problema. E isto significa assumir o ato de 
aprender como significativo tanto do ponto de vista psicológico quanto de 
sua utilidade. (MOURA, 1997, p. 32) 

 

Podemos dizer que o trabalho com atividade necessita de cultivar uma 

dinâmica que possibilita a interação dos vários conhecimentos individuais com a 

finalidade de aprofundar conceitos e ter acesso a novos conhecimentos abordados 

no processo de desenvolvimento da atividade. Cabe ao professor propor, por meio 

de organização da ação pedagógica, atividades que explorem o conjunto de 

conhecimentos produzidos pela humanidade, que permita ao aluno construir, de 

modo significativo, seu conhecimento. Isso exige do professor conhecer o conteúdo 

da disciplina que vai abordar em sala de aula, conhecer o aluno; ter capacidade de 

elaborar as atividades de ensino que contribuam para o desenvolvimento integral do 

aluno; conhecer a forma com se dá a aprendizagem do aluno, o que demonstra a 

complexidade do ato de ensinar. Por isso, o professor deve sempre questionar se a 

atividade por ele elaborada é importante para o aluno ou é mais um exercício de 

fixação e o que fazer para envolver seu aluno nas atividades propostas.  

Por atividade, Leontiev (2001, p. 68) designa “os processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo que o processa, como um todo, se dirige 

(isto é, objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar 

esta atividade, isto é, o motivo”. Nesse sentido, as atividades são sempre 

estimuladas por um motivo que conduz o sujeito para sua realização. O autor 

acrescenta que a necessidade, o motivo, a ação e a operação são os elementos 
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estruturais da atividade. É a necessidade que motiva o homem a agir tanto no plano 

material como no plano ideal por meio de diferentes estratégias de ação 

(instrumentos). 

As ideias de Leontiev (2001) sobre o conceito de atividade estão em 

consonância com o que referencia a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1991) 

sobre o conceito de mediação e de interação. Estes constituem uma perspectiva 

teórica de extrema relevância para o processo educativo e na formação do 

professor, visto que enfatizam o valor da aprendizagem adquirida por meio da ação 

e das interações com o meio sóciocultural e a organização do ensino, por parte do 

professor, por meio de atividades que possibilitem a apropriação de conhecimentos 

pelos alunos, o diálogo entre eles, a discussão, o questionamento e o 

compartilhamento de saberes, proporcionando o desenvolvimento integral do aluno 

e mudanças no espaço escolar para atender as diferenças, as transformações do 

mundo atual e o desenvolvimento da autonomia e criatividade de todos aqueles que 

pertencem ao ambiente educativo.  

A concepção de atividade, segundo essa teoria, é fazer com que o sujeito 

haja sobre o objeto de atividade, com um objetivo direcionado para aprender algo. 

Rolindo esclarece ainda que o sujeito (agente) 
 
[...] é aquele que atua sobre o objeto de atividade. O objeto é o elemento 
alvo das ações da atividade para o qual essas ações estarão direcionadas. 
O objeto pede algo material, ou algo menos tangível, por exemplo, um plano 
ou uma idéia. A relação sujeito e o objeto da atividade é sempre mediada 
por ferramentas, também chamadas de artefatos de mediação. (ROLINDO, 
2007, p. 53) 
 

Nessa perspectiva, o trabalho com atividades requer, do professor, uma 

postura diferenciada, em que a pesquisa, o diálogo, a mediação e a sistematização 

constituem elementos essenciais na sua ação docente. Ele tem um papel 

preponderante na seleção das atividades, visto que é este que organiza a mediação 

entre o objeto do conhecimento e os alunos que participam do processo de 

aprendizagem por meio das ações educativas. Com isso, há necessidade de que em 

sua formação docente, seja proporcionado momento de elaboração, aplicação e 

avaliação contínua de atividades que se concretizam em ações formadoras.  

Diversas pesquisas apresentam atividades de ensino mediadas por 

artefatos históricos nas aulas de Matemática. Neste texto, destacamos as atividades 
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desenvolvidas por Duarte (1989), Fossa (2006), Brito e Morey (2004), Mendes 

(2005) e Gutierre (2003) como exemplos de uso de artefatos históricos em contextos 

escolares que possibilitaram a apropriação, por parte dos alunos, de conhecimentos 

matemáticos construídos ao longo da história, além de outros conhecimentos 

referentes às diferentes áreas do saber.  

Duarte (1989), em seu livro O ensino de matemática na educação de 

adultos, apresenta uma proposta para abordagem do conteúdo de Matemática por 

meio de uma prática dirigida em que os alunos possam reproduzir concisamente a 

evolução do conhecimento matemático, recriando-o. O autor explica que é possível 

fazer o aluno percorrer os passos essenciais da evolução desse conhecimento, 

tendo em vista que, de uma forma ou de outra, eles já adquiriram alguns 

conhecimentos matemáticos ao se depararem com situações-problema da sua vida 

cotidiana.  

O tema abordado nas primeiras atividades consistiu em recriar o ábaco e 

o sistema de numeração decimal. Inicialmente foi solicitado aos alfabetizandos que 

apresentassem as formas de registro que cada um havia criado em sua vida 

conforme as necessidades de seu trabalho. Estas formas de registros são criadas 

para representar parte da contagem já efetuada ou o resultado final. O autor diz que 

surgiram diferentes formas de registrar quantidades variando o material utilizado e o 

valor atribuído a cada unidade. Essa atividade, conforme menciona Duarte, 

 
[...] nada mais é do que a reprodução da criação histórica das formas de 
registro que antecederam o ábaco. Superar por incorporação esse saber 
matemático dos educandos seria fazer com que essas formas fossem 
sendo sistematizadas numa forma única que acabasse levando à recriação 
do ábaco. (DUARTE, 1989, p.23). 
 

Partido dessa compreensão, Duarte (1989) realizou outras atividades 

com o propósito de gerar discussões sobre a necessidade de se adotar uma forma 

de registro que fosse comum a todos e expressasse a contagem realizada. A 

discussão realizada “coloca a questão histórica da necessidade de sistematização 

de formas comuns de expressão e de registro e o fato de escrita matemática ser 

uma linguagem compreendida pelas mais variadas nações”. (DUARTE, 1989, p. 25) 

Como forma de estabelecer um registro comum para as contagens 

realizadas nas atividades que utilizavam a base dez, o autor sugeriu aos 

alfabetizandos que fizessem uso de um instrumento muito utilizado na matemática: 
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os dedos das mãos, assim como faziam nos primórdios da civilização. No momento 

da contagem eles foram definindo combinações que possibilitaram a comunicação.  

Foi a busca de superação da limitação de registrar quantidades com o 

uso dos dedos das mãos que conduziu os povos antigos a pensar em outra forma de 

registrar a relação um-para-dez. Isso corroborou para a criação de um instrumento – 

o ábaco. Era essa a intenção de Duarte (1989), propiciar aos alunos situações em 

que eles percebessem os limites da contagem com os dedos das mãos. Depois 

dessa atividade, foi solicitado que eles construíssem um instrumento para 

representar qualquer quantidade, no caso o ábaco. O autor apresentou a história 

desse instrumento, e sugeriu que cada aluno fizesse o seu próprio ábaco com 

materiais presentes no nosso dia-a-dia, com a finalidade de contribuir para a 

compreensão dos princípios do sistema de numeração. Duarte reforça que: 
 
[...] Não basta apenas saber escrever os números, é preciso que essa 
escrita seja a exteriorização de um domínio dos princípios e propriedades 
do sistema decimal de numeração posicional. Esses princípios e 
propriedades são melhores compreendidos quando se compreende a sua 
origem. O sistema decimal de numeração posicional teve no ábaco um 
instrumento decisivo para a sua formação. (DUARTE, 1989, p. 30) 
 

As atividades, com o uso do ábaco permitiram que os alunos 

compreendessem a relação de correspondência um-para-dez, essencial no trabalho 

com o sistema de numeração decimal. Todas as atividades realizadas buscavam 

desenvolver no educando a capacidade de explicar o processo do raciocínio por ele 

realizado, exercitando a reflexão sobre os raciocínios utilizados por si e os seus 

colegas.  

A utilização do artefato (ábaco) nas atividades propostas por Duarte 

(1989) contribuiu para o aluno compreender o processo de criação e 

desenvolvimento do conhecimento matemático quanto à forma de registro e à 

compreensão do sistema de numeração decimal, bem como para o entendimento 

das necessidades, limites e obstáculos enfrentados pelas civilizações antigas, para 

aperfeiçoar as formas de registrar as contagens de modo que fossem 

compreendidas por todos. 

Na visão de Fossa (2001), atividade é um instrumento de ensino, 

organizada de forma sequencial, que permite a participação ativa do aluno na 

construção do seu conhecimento, elaboradas de forma criativa, tendo em vista a 
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motivação para que o aluno sinta interesse em desenvolvê-las. Ressalta ainda que é 

uma das “maneiras mais eficazes de ensinar matemática [...] um instrumento 

compreensivo de instrução” (FOSSA, 2001, p. 59). Nesta perspectiva, o papel do 

professor é significativo, visto que é ele que deve ser a capaz de criar e orientar os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Fossa (2001, p. 79) recomenda que as atividades de ensino sejam 

elaboradas de forma bem estruturadas e criativas para que possam contribuir na 

aquisição de conceitos matemáticos. O autor propõe que estas atividades “deveriam 

utilizar materiais a serem manipulados pelos próprios alunos, além de conter 

componentes lúdicos, orais e simbólicos. E, finalmente, deveriam ser sequenciadas 

de maneira apropriada”. Para o autor, o modelo de organização das atividades deve 

contemplar três tipos de representações dos conceitos nele desenvolvidos: a física 

(materiais manipulativos), a oral (discussão no grupo e, caso seja necessário, expor 

os resultados para o professor e/ou colegas) e a simbólica (registro escrito).  

A ideia de atividade, proposta pelo autor considera o desenvolvimento da 

curiosidade e da criatividade do aluno, quando propõe o trabalho em grupo; propicia 

momento de construção do conhecimento, pois o aluno aprende a partir da 

participação direta da experiência proposta; e finalmente, quando o aluno registra, 

tem mais possibilidade de explorar e levantar hipóteses que conduzem a um 

aprofundamento do conceito estudado. Isto nos mostra que trabalhar com atividade 

proporciona também o desenvolvimento de habilidades como a capacidade de 

organizar seus registros; utilizar argumentos consistentes; realizar pesquisas; propor 

soluções para situações propostas o que facilita sua atuação no enfrentamento de 

situações fora do espaço escolar.  

Como exemplo de uso de artefatos históricos nas aulas de Matemática, 

Fossa (2006), em seu texto Recursos pedagógicos para o ensino da matemática a 

partir das obras de dois matemáticos da Antiguidade busca ilustrar formas de usar a 

História da Matemática como recurso pedagógico no ensino da Matemática, 

tomando como fonte duas obras de matemáticos antigos: Teon de Smyrna e 

Nicomachus de Gerasa, cujas obras, na sua visão, são muito semelhantes em 

termos de conteúdo e objetivos, mas são diferentes em estilo e organização. Teon 

tende a ser mais abstrato e sucinto, por outro lado Nicomachus tende a introduzir 

mais material explicativo e exemplos numéricos.  
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Como sugestão de atividades, o autor contextualiza, inicialmente, o local 

onde os dois matemáticos nasceram, apresentando mapas (artefatos) que mostram 

a localização das referidas cidades e também enfatiza alguns fatos da vida desses 

matemáticos. Em seguida, procura destacar alguns aspectos do conteúdo 

matemático explorados nas obras pesquisadas. Fossa (2006, p. 143) diz que “os 

conceitos aritméticos dos autores antigos estão imersos em um pensamento 

empírico. Para aproveitar ao máximo esse aspecto da Matemática antiga, o aluno 

deveria investigar os referidos conceitos usando materiais manipulativos”.  

O uso de materiais manipulativos (artefatos) foi apresentado no referido 

texto para abordagem da classificação mais antiga dos números naturais: em pares 

ou ímpares. Nos exemplos dados pelos matemáticos, os números são 

representados por coleções de objetos como sementes, botões e outros materiais 

manipulativos e definem como sendo números pares “os que podem ser repartidos 

em dois grupos iguais. Os números ímpares, em contraste, não podem ser 

representados em dois grupos iguais [...]” (FOSSA, 2006, p.145-146).  

Com esta compreensão, Fossa (2006) sugere que os alunos, usando 

material concreto (artefatos), investiguem uma sequência de números naturais, 

classificando-a em par ou ímpar. Em seguida, propõe o registro em quadros da ação 

desenvolvida. Com isso, o entendimento por parte do aluno sobre o que é número 

par e ímpar se torna mais fácil. A ideia de utilizar materiais manipulativos contribui 

para tornar bastante concreto o método que os dois matemáticos utilizaram para 

definir números pares e ímpares. Para eles, a presença de um resto não-nulo, em 

uma divisão, significava que esse número não pertencia a uma certa classe 

numérica. De forma semelhante, diz o autor, pode ser abordada a operação divisão 

por qualquer numero natural.  

Outras atividades são sugeridas por Fossa (2006, p. 182) para abordar 

conteúdos como potências de dois; números primos; números triangulares; números 

quadrados; números pentagonais e hexagonais; números retangulares; números 

piramidais, entre outros. Ao utilizar-se de materiais manipulativos (artefatos), os 

resultados são “atividades empolgantes que proporcionam exercícios de fixação 

não-rotineiros, bem como atividades que promovam o desenvolvimento do 

pensamento crítico e as habilidades metacognitivas”. O autor também esclarece a 

existência da inter-relação entre os conceitos da aritmética e a geometria, tendo em 

vista que os antigos usavam objetos geométricos para modelar as relações 
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aritméticas mais abstratas. Utilizar-se de artefatos históricos que proporcionem o 

estudo de temas interessantes para o aluno, provavelmente, será capaz de torná-lo 

mais engajado nas atividades propostas, desenvolvendo sua confiança em resolvê-

las, adquirindo novos conhecimentos.  

Brito e Morey (2004) lançaram mão dos resultados de uma pesquisa 

realizada com professores do Ensino Fundamental do RN, por meio da realização de 

um curso de extensão intitulado Formação Continuada de Professores de 

Matemática, planejado em forma de atividades, para escreverem um artigo sobre o 

trabalho desenvolvido por estes professores, com vista a explorar a conexão da 

Geometria com à Trigonometria. As autoras propuseram realizar um estudo para 

identificar as dificuldades, que os participantes desse curso de extensão, 

apresentavam com relação à Geometria e à Trigonometria.  

Com o objetivo de desenvolver conceitos matemáticos, Brito e Morey 

(2004, p. 12) elaboraram atividades que foram desenvolvidas em forma de oficinas 

com “acompanhamento direto do professor, realizando registro das resoluções dos 

professores que compunham a amostra [...]”. Estas oficinas foram construídas a 

partir de hipóteses levantadas sobre as possíveis dificuldades que os participantes 

da pesquisa apresentavam com relação ao conceito que iria ser desenvolvido pelas 

pesquisadoras.  

Observamos que as atividades propostas foram organizadas tomando 

como base o principio da sequênciação do conteúdo a ser abordado, considerando 

questão simples para a mais complexa. Não ficou explícito, no artigo, o conceito de 

atividade, mas na elaboração e no desenvolvimento das mesmas está implícita a 

importância da participação ativa do aluno (no caso exposto, eram professores 

participantes do curso de extensão); a mediação do professor na aplicação das 

atividades; a importância de descobrir os conhecimentos prévios dos alunos como 

forma de contribuir na elaboração das mesmas, como também a necessidade de 

desenvolver estudos paralelos para subsidiar a construção do conceito proposto 

pela atividade. Em todas as atividades estavam explícitos os objetivos a serem 

alcançados, o material a ser utilizado (artefatos) e os procedimentos a serem 

executados pelos alunos.  

Outra indicação de uso de artefatos da história em atividade de ensino 

está em destaque no livro História da Matemática em atividades didáticas, no qual 

Mendes (2005) apresenta alguns artefatos que foram utilizados para abordar 
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conteúdos relacionados à noção de proporcionalidade e semelhança de triângulos 

retângulos, como também as noções de trigonometria. Entre as atividades 

propostas, contemplava-se a construção e exploração de uma réplica do relógio de 

sol. Na visão de Mendes, os aspectos históricos presentes nessas atividades,  
 
Têm um caráter provocador para os estudantes, tendo em vista lançar-lhes 
vários desafios, dentre os quais podemos citar: uma pesquisa mais 
detalhada acerca dos relógios de sol; um estudo acerca das modificações 
realizadas na técnica de medir o tempo até chegar aos relógios atuais; um 
estudo sobre a trigonometria relacionada aos relógios de sol; uma 
investigação acerca da exploração dessas ideias por diferentes grupos 
culturais, etc. (MENDES, 2005, p. 69) 
 

Todas essas ações fazem com que o aluno perceba o processo histórico 

da construção da ciência, refletindo sobre as contribuições oferecidas por cada 

grupo social em diferentes momentos históricos e, consequentemente, ampliar sua 

compreensão sobre o tema estudado.  

Outra atividade ressaltada por Mendes (2005, p.76) diz respeito à 

construção e a exploração do trigonômetro. Este “instrumento de medição das 

razões trigonométricas tem uma relação íntima com o astrolábio, cuja origem atribui-

se aos inventos astronômicos de Hiparco”. Por meio da experiência de construção e 

utilização do trigonômetro, os alunos podem compreender o significado das razões 

trigonométricas, bem como experienciar situações mais próximas das vivenciadas 

pelos matemáticos da antiguidade. O autor salienta que, nessas situações, os 

artefatos possibilitaram a participação ativa do aluno na resolução das atividades, a 

construção e manipulação de materiais concretos, além de desenvolver habilidades 

de realização de pesquisas, leituras e registros que traduziram a compreensão do 

conteúdo estudado.  

Os estudos realizados por Mendes sugerem um trabalho com a utilização 

de atividades históricas na aprendizagem de Trigonometria através de redescoberta. 

Para o autor, utilizar atividades de redescoberta como estratégias de ensino e 

aprendizagem da Matemática ancora-se na compreensão de que há uma 

 
[...] mútua colaboração entre professor e aluno durante o ato de construção 
do saber, já que a característica essencial desse modo de encaminhar o 
ensino está no fato de que os tópicos a serem aprendidos estão para ser 
(re)descobertos pelo próprio aluno durante o processo de busca a que é 
conduzido pelo professor até que eles sejam incorporados à estrutura 
cognitiva do aprendiz. (MENDES, 2001b, p. 59). 
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Reforça ainda, que o método da redescoberta sugere a utilização de 

elementos aprendidos atuando em outras situações que exigem a participação 

efetiva do aluno, uma vez que “a base cognitiva é centrada no conhecimento prévio 

do aluno e o processo de busca e seleção é determinada pelas condições em que 

se aprende” (MENDES, 2001b, p. 59). Por fim, o autor esclarece que o trabalho com 

atividades possibilita a condução da aprendizagem do aluno, na medida em que 

orientamos, 

 
para que ele vá se desenvolvendo numa sequência gradual, sempre 
partindo das experiências mais concretas e/ou reais, passando por uma 
experiência semi-concreta que exija dele as primeiras representações 
simbólicas – através de desenhos, expressões verbais ou até as primeiras 
sentenças matemáticas. Ao final tornar-se-á mais simples conduzi-lo a fase 
das reapresentações totalmente formais, isto é, ao alcance das abstrações 
(MENDES, 2001b, p 70). 

 

Esta forma de conceber o uso de atividades na sala de aula apresenta as 

mesmas características defendidas por Fossa (2006), quando enaltece a 

importância da sequênciação na elaboração das atividades, objetivando a 

participação do aluno, a princípio em situações concretas que posteriormente serão 

ampliadas para as semi-concretas a serem comunicadas oralmente. O trabalho 

prossegue, explorando a representação simbólica da atividade. Dessa maneira, o 

professor propicia ao aluno momentos de discussão que estimulam a organização 

mental das ideias desenvolvidas na atividade.  

Para Gutierre, atividade é uma estratégia metodológica que visa ao 

desenvolvimento de um determinado conteúdo matemático, de forma sequencial, 

para que o aluno possa construir conceitos. Tal “sequência enfatiza conceitos e 

busca proporcionar ao aluno uma interação entre esses conceitos e a História da 

Matemática, a fim de que ele os adquira de maneira compreensiva” (GUTIERRE, 

2003, p. 16). A pesquisadora desenvolveu o trabalho sobre os métodos de resolução 

de equação, utilizando a História da Matemática como fonte motivadora para o 

ensino e aprendizagem deste referido conteúdo. Na visão de Gutierre, o educador, 
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[...] deve procurar desenvolver um ensino de Matemática compreensivo 
para o aluno, através de, por exemplo, atividades estruturadas que 
envolvam a História da Matemática. Essas atividades podem ser utilizadas 
de forma manipulativa, isto é, usufruindo o que Fossa nomeou de uso 
manipulativo da História da Matemática. Para tanto, é necessário utilizar as 
atividades como um instrumento compreensivo de instrução e não 
simplesmente como um mecanismo de motivação. (GUTIERRE, 2003, p. 
32) 

 

Gutierre (2003, p. 36) explica que as atividades construídas no seu 

trabalho tinham como eixo norteador, “promover a atividade mental construtiva do 

aluno ajudando-o a elaborar significados adequados em torno dos conteúdos que 

configuram as atividades elaboradas”. Daí a necessidade de definir como 

sustentação teórica para o seu trabalho, o que está posto na abordagem 

construtivista, que considera o aluno como um ser ativo no processo de construção 

do conhecimento e o professor como construtor de situações que permitam ao aluno 

construir o seu saber. Esclarece ainda, a idéia de que essa abordagem 

metodológica apresenta como características principais: 

 
[...] desafiá-los em termos de estratégias do pensamento, através de uma 
aula dinâmica, oferecendo-lhes recursos pedagógicos através das 
atividades elaboradas que favoreçam a reconstrução e apropriação dos 
conhecimentos. Queremos que o aluno construa respostas coerentes no 
desenvolvimento das atividades, respostas precisas, evoluindo em termos 
de hipóteses formuladas a respeito do estudo proposto. É nesse momento 
que utilizamos elementos de uma abordagem construtivista de ensino-
aprendizagem. (GUTIERRE, 2003, p. 37) 

 

Nas atividades propostas aos alunos, a autora apresentava figuras, 

mapas, textos históricos e outros instrumentos (artefatos) relacionados a diferentes 

civilizações às quais o estudo fazia referência. Gutierre esclarece que: 
 

[...] tendo em vista que estudaríamos pelo menos cinco civilizações, através 
de cinco “paradas”, achamos necessário situar o aluno no espaço, em 
relação ao Brasil, convidando-o a localizar o Egito no mapa mundi e no 
mapa que focalizava o nordeste da África. Para tanto, retomamos 
conteúdos, tais como: pontos colaterais e pontos cardeais. (GUTIERRE, 
2003, p. 71) 
 

Era proposto ao aluno identificar em qual período da história as figuras se 

referiam; localizar nos mapas as principais cidades, os rios e outros pontos de 

relevância para aquele estudo. Estes instrumentos (artefatos) contribuíram para a 

contextualização da civilização e a integração de conteúdos que a autora abordou 
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em sala de aula da 8ª série do Ensino Fundamental, numa escola pública da cidade 

do Natal.  

O estudo em destaque tratava-se da resolução das equações ao longo da 

história. Inicialmente a autora utilizou-se da réplica de um problema do Papiro de 

Rhind que procurava descobrir o valor de uma certa quantidade desconhecida 

(AHA). A partir desses problemas foi apresentado para o aluno o método que os 

Egípcios usaram para resolvê-lo. Assim se expressa Gutierre (2003, p. 77): “através 

da leitura do texto que continha a apostila 2, os alunos adquiriram ou relembravam 

conhecimentos, tais como: povos sumerianos, escrita cuneiforme, tabletes de barro, 

equação do 2º e 3º graus, entre outros”. Prosseguindo nas atividades, os alunos 

estudaram como eram resolvidas as equações por outras civilizações antigas.  

Ao iniciar o estudo do método de resolução de equação por cada 

civilização, a autora sempre buscava elementos (artefatos) que os representavam, 

tais como: textos da História da Matemática, mapa mundi, tabletes mesopotâmicos, 

réplicas do Papiro de Rhind, materiais manipulativos, entre outros, como forma de 

contribuir com os alunos na ampliação do seu conhecimento, motivar o estudo do 

conteúdo abordado, discutir as diferentes formas de resolução das equações do 1º, 

2º e 3º graus ao longo da história e dar significado à fórmula utilizada atualmente 

para resolver equação do 2º grau. O estudo possibilitou aos alunos ampliar seus 

conhecimentos não apenas no campo da Matemática, mas também os de outras 

áreas do conhecimento. 

O conceito de atividade defendida por Gutierre (2003) está em 

consonância com as ideias assentadas por Fossa (1998) e Mendes (2001a, 2001b), 

quando reforça a necessidade de o aluno participar ativamente no processo de 

construção do conhecimento. Tal processo tem a mediação do professor que 

também propicia momentos de discussão em grupo, de registro e oralidade das 

ideias construídas, além de considerar os saberes que os alunos têm sobre o 

assunto e a sequênciação do conteúdo a ser abordado.  

A partir da compreensão desses pesquisadores sobre o que é atividade de 

ensino, podemos constatar a existência de alguns pontos comuns, dentre eles, a 

necessidade de se observar os conhecimentos prévios do aluno acerca do conteúdo 

a ser abordado na atividade; a intervenção do professor no processo de 

desenvolvimento da atividade; a atuação direta do aluno na atividade proposta; a 

sistematização do conteúdo abordado na atividade por parte do professor; a 



107 
 

importância da representação escrita das soluções propostas; o significado do 

material manipulativo no desenvolvimento do conteúdo proposto; o desenvolvimento 

da oralidade, por parte do aluno, para subsidiar o trabalho do professor; a 

necessidade de um trabalho bem planejado no desenvolvimento das atividades.  

A nossa compreensão sobre atividade de ensino na formação docente 

está em consonância com essas ideias, ao considerarmos que o foco da pesquisa 

está voltado para o desenvolvimento de estratégias de ensino nas aulas de 

Matemática, em cursos de formação do professor.  

Na próxima seção, faremos uma exposição de atividades que exploram o 

uso de artefatos em atividades de ensino, ressaltando inicialmente, o conceito de 

atividade que norteia o nosso trabalho. 

 

5.3 A EXPLORAÇÃO DE ARTEFATOS HISTÓRICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A ideia desta seção é apresentar como o artefato histórico pode ser 

explorado nos cursos de Formação de Professores da Educação Infantil e anos 

iniciais do ensino Fundamental. Tomamos como parâmetro o sentido de artefato 

definido como os objetos, documentos escritos, 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. Faremos inicialmente, considerações iniciais 

acerca de como serão estruturadas as atividades e, em seguida, apresentaremos 

algumas atividades que exploram artefatos históricos pertencentes às civilizações 

egípcia, babilônica, maia e romana.  

Neste trabalho, as atividades de ensino utilizando artefatos históricos 

como elementos mediadores da aprendizagem apontam para uma perspectiva de 

ensino interdisciplinar que tem como meta contribuir para que o aluno compreenda 

os conteúdos matemáticos, amplie sua visão da Matemática ao percebê-la como 

resultado da ação humana, como também aprofunde e amplie seus conhecimentos.  

O nosso propósito é tentar superar o distanciamento entre as áreas do 

conhecimento com possibilidade de integrá-las, com vista à formação de 

profissionais com mais capacidade de perceber que o processo de ensino e de 

aprendizagem pode ser realizado de forma interligada, em que os conteúdos das 

diferentes áreas não sejam abordados linearmente, nem fragmentados.  
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As razões que nos fizeram utilizar artefatos históricos se assentam no fato 

de acreditar que nos processos de ensino e de aprendizagem, desenvolvidos de 

forma mais significativa para o aluno, é necessário ter como ponto de partida um 

componente motivador que funcione como mediador na construção do 

conhecimento. Sobre isso, Miguel (2005, p.135) enfatiza que esses elementos 

motivadores são como “[...] um ponto de referência emblemático que conferem um 

sentido, ainda que inicialmente difuso e misterioso, à trajetória obscura a ser 

percorrida pelo estudante em seu processo de busca”. Por isso, foi preciso uma 

seleção cuidadosa desses artefatos, de modo que eles permitissem um 

conhecimento ampliado do tema em estudo, bem como o desenvolvimento de 

competências e habilidades essenciais no fazer pedagógico.  

Ao invés de utilizarmos o artefato, em cursos de formação de professores 

que atuam na Educação Infantil e anos inicias do Ensino Fundamental, apenas no 

sentido matemático, buscamos direcionar nosso olhar para a ampliação do 

conhecimento do professor como forma de contribuir para uma formação mais 

completa direcionada para a não fragmentação do saber. Os artefatos apresentam 

uma riqueza de detalhes que possibilitam a interconexão e o diálogo entre as áreas 

do conhecimento.  

Na nossa perspectiva de trabalho, exploramos os artefatos baseado nos 

seguintes elementos: a história do artefato enfatizando a sua origem, localização, o 

contexto histórico, referência de onde se encontra atualmente, quem o construiu, o 

conteúdo (de que fala o artefato), do material de que ele é feito, os aspectos 

relacionados a integração das diversas áreas, entre outros. Esses elementos 

promovem conexões entre os saberes curriculares, com vista ao desenvolvimento 

de um trabalho interdisciplinar que busca postura e atitudes do professor 

modificadas no sentido de promover diálogo e integração dos conteúdos abordados 

em sala de aula.  

Tomamos esses elementos com base no que Bacellar (2006, p.63) 

esclarece: “ao iniciar a pesquisa documental [...] é preciso conhecer a fundo, ou pelo 

menos da melhor maneira possível, a história daquela peça que se tem em mãos.” É 

preciso contextualizar o artefato para entender o contexto da época que foi 

construído, indicando todos os dados que o identifica, procurando ver as qualidades 

das informações que ele nos fornece. E assim, teremos condições de pensar em 
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reconstrução do artefato com o olhar de hoje e os conhecimentos adquiridos 

atualmente. 

O foco das atividades que pretendemos desenvolver é a utilização de 

artefatos históricos. Para cada civilização que será estudada, haverá uma atividade 

inicial (atividade 1) com objetivo de contextualizar o artefato que será explorado e a 

civilização a que pertence. Serão expostos no início das atividades, os objetivos e os 

recursos didáticos, em seguida, os procedimentos que orientarão o desenvolvimento 

das mesmas.  

Na atividade inicial, procuramos desenvolver um diálogo interativo com os 

alunos para situar no tempo e no espaço o artefato que está sendo explorado. Isto 

pode ser realizado por meio de questionamentos orais, através de exposição oral, 

utilizando recursos de multimídia, ou por meio de pesquisas realizadas pelo aluno, 

entre outros procedimentos. No que se referem aos objetivos, traduzem as 

aprendizagens que serão atingidas ao final das atividades. Por meio dos objetivos, 

escritos com linguagem clara e sucinta, teremos condições de perceber quais os 

conteúdos que serão abordados nas atividades de modo que todos possam saber o 

que será discutido e avaliado.  

Os recursos didáticos são os materiais necessários para o 

desenvolvimento das atividades. São selecionados pelo professor e servirão como 

suporte para atingir os objetivos propostos nas atividades. Quanto aos 

procedimentos, descrevem as etapas que serão desenvolvidas pelos professores e 

alunos, incluindo a parte de sistematização dos conteúdos estudados na atividade e 

realizados pelo professor.  

Para que todas as etapas sejam realizadas, é preciso que o professor 

planeje antecipadamente e selecione o material necessário, como será sua 

participação na aula e a organização do espaço onde serão desenvolvidas as 

atividades. Dentre elas, a ida dos alunos à biblioteca para selecionar os livros 

didáticos de História, de Matemática, Enciclopédias, Revistas e outros documentos 

escritos, como também busquem outros espaços de aprendizagem como a internet, 

para selecionar sites em que os alunos possam utilizá-los no decorrer da atividade.  

As atividades que vamos descrever estão direcionadas para os Cursos de 

Formação de Professores que vão atuar na Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Pretendemos, pôr em evidência, situações didáticas 

relacionadas aos aspectos gerais e aritméticos do conhecimento matemático 
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referente às civilizações antigas. Com isto, certamente estamos contribuindo para 

que o aluno consiga aprender sobre a formação do pensamento matemático, os fios 

condutores dessa constituição e como se deu a disseminação deste pensamento em 

diferentes contextos culturais.  

As atividades elaboradas poderão ser executadas, em grupo, utilizando 

uma carga horária de 4h, por dia, conforme a turma na qual estejamos atuando. 

Caso não seja possível desenvolver neste espaço de tempo, o professor deverá dar 

continuidade na aula seguinte, de modo que possam ser atingidos os objetivos 

propostos. Ao final de cada dia de aula, o professor deverá realizar uma avaliação, 

oral ou escrita, das atividades desenvolvidas. 

Para todas as atividades, o professor deverá entregar aos grupos a cópia 

com os procedimentos a serem desenvolvidos, apresentar os objetivos da atividade 

e explicar todas as etapas de desenvolvimento. A seguir, descreveremos algumas 

atividades, por nós estruturadas, que exploram artefatos históricos relacionados à 

civilização egípcia, babilônica, maia e romana. 

 

5.3.1 Artefatos da Civilização Egípcia  
 

A civilização egípcia, considerada uma das mais importantes da História 

Antiga, desenvolveu-se no nordeste da África ao longo de uma extensa planície 

banhada pelo rio Nilo, cercada por desertos que o protegia das invasões externas. O 

processo de formação dessa civilização se deu aproximadamente no ano 4000 a.C. 

e continuou estável por mais de 3.500 anos. Nesse período, conheceu momentos de 

brilho e sofreu diferentes momentos de declínio. Os primeiros momentos da história 

do Egito são bastante difíceis de serem estudados. Entretanto, na medida em que 

avançamos no tempo, sua história fica mais clara, em virtude do grande número de 

material arqueológico que foi descoberto e desvendado. E é com parte desses 

materiais antigos que vamos apreciar as belezas dessa civilização. 
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5.3.1.1 Explorando o Papiro de Rhind 
 
 

 
Figura 5 - Papiro de Rhind 
Fonte: http://www.imagem.google.com.br 
 

 
O Papiro de Rhind ou Papiro de Ahmes é um dos mais antigos textos 

matemáticos e foi adquirido em 1.858, no Egito, por um antiquário escocês chamado 

Henry Rhind e, por isso, é também conhecido como Papiro de Rhind. Atualmente 

encontra-se no British Museum, de Londres. Esse documento é visto como o texto 

número um no catálogo da literatura matemática mundial e tem como particularidade 

a não exposição de regras gerais e, sim, casos particulares. 

 
Atividade 1 – Por dentro do artefato 

 

Esta atividade tem como objetivo contextualizar o artefato no tempo e no 

espaço, conhecendo sua história, sua estrutura, composição e outros elementos que 

o identifique. Para tanto, necessitamos de livros de história da matemática, revistas 

sobre a civilização egípcia, indicação de site da internet e cópias de réplicas de 

papiros. As atividades serão realizadas em grupo, de modo que, ao final da 

atividade, os grupos apresentarão as sínteses dos trabalhos realizados.  
 

Procedimentos 

 
1.  Levantamento dos conhecimentos dos alunos acerca do Papiro, por 

meio de questionamentos iniciais: O que significa a palavra papiro? A palavra papiro 

lembra o quê? Conhecem algum papiro?  
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2. Pesquisa sobre a história do artefato, Papiro de Rhind, enfatizando o 

espaço e o tempo em que foi criado, o que ele contém, onde se encontra hoje, como 

foi escrito, entre outros aspectos. 

3. Pesquisa do conteúdo matemático presente no Papiro de Rhind. 

4. Apresentação das pesquisas realizadas. 

5. Exposição complementar, realizada pelo professor, sobre o artefato. 

 
Atividade 2 – Analisando o artefato 

 

Nesta atividade, utilizaremos como artefato a cópia do Problema 79 do 
Papiro de Rhind com o objetivo de propiciar ao aluno momento de observação, 

análise e descoberta do que está posto no artefato. A partir das descobertas, 

faremos uma discussão sobre a simbologia utilizada pelos egípcios para escrever os 

números e trataremos sobre o conteúdo proposto no problema. Será também 

proposto, ao aluno, a criação de uma réplica de um papiro com o material que temos 

hoje. Para tanto é preciso que o professor faça cópia da réplica do artefato para os 

grupos analisarem. 

 

 
Figura 6 - Problema 79 do Papiro de 
Rhind 
Fonte: Texto de Irene Percival An 
Artefactual Approach to Àncient 
Arithmetic  
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Procedimentos 

 
1. Questionamentos iniciais, feitos oralmente, sobre o artefato, cópia do 

Problema 79 do Papiro de Rhind: O que se observa no artefato? Qual o tipo de 

escrita está presente no artefato? Quais os tipos de escritas que o Egito possuía? 

2. Análise da réplica do artefato (Problema 79 do Papiro de Rhind), 

descobrindo os valores de cada símbolo. 

3. Criação de um texto que represente o problema proposto no artefato. 

4. Pesquisa de outras formas de apresentação do mesmo problema. 

5. Pesquisa sobre o significado de cada símbolo utilizado pelos egípcios 

para escrever os números. 

6. Sugestão de reconstrução de uma réplica de um Papiro, registrando a 

escrita da solução de um problema criado pelo grupo, por meio de símbolos 

egípcios. 

7. Sistematização do conteúdo matemático presente no artefato. 

 
Atividade 3 – Pesquisando artefatos 

 

Nesta atividade, temos como objetivo investigar outros artefatos que 

retratem a vida cotidiana, as artes, a religião, a ciência, a sociedade, a arquitetura e 

outros aspectos da civilização egípcia, com a finalidade de ampliar o conhecimento 

do aluno acerca desta civilização. Para tanto, é necessário que o professor indique 

as fontes de pesquisa para a realização da atividade, bem como ofereça os outros 

materiais necessários para a tarefa de culminância (papel madeira, lápis piloto, cola, 

tesoura, réguas, etc.). 

 

Procedimentos 

 
1. Pesquisa em diferentes espaços de aprendizagem, imagens, 

fotografias e outros objetos que lembrem a civilização egípcia. 

2. Classificação dos elementos pesquisados de acordo com algum 

critério. Explicar o critério escolhido. 

3. Descrição breve do material pesquisado para colocar no painel 

informativo. 
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4. Organização do material pesquisado em um painel informativo que 

retratem os diferentes aspectos da civilização egípcia. 

5. Apresentação e discussão, no coletivo, das produções realizadas pelos 

grupos. 

 

Atividade 4 – Operando com os símbolos egípcios 
 

Nesta atividade, serão colocados em prática os conhecimentos adquiridos 

nas atividades anteriores sobre os símbolos egípcios com o objetivo de explorar as 

regras do sistema de numeração egípcio e a forma de operar desses povos. Para 

tanto é necessário cópia da atividade com as tarefas que os grupos irão executar. 

 
Procedimentos 

 
1. Questionamentos iniciais feitos oralmente: quais os símbolos utilizados 

pelos egípcios para representar os números? Qual é a base do sistema de 

numeração egípcia? O sistema de numeração egípcio é posicional? Apresenta um 

símbolo para o zero? 

2. Solicitação da escrita da data de nascimento (dia, mês e ano) dos 

alunos da classe, utilizando a simbologia egípcia. Apresentação, no coletivo, de 

algumas datas. 

3. Imaginem que vocês estão no Egito, na época dos Faraós, e só 

conhecem a escrita numérica dessa civilização. Então com base nesse 

conhecimento, escrevam duas adições e duas multiplicações para serem resolvidas, 

utilizando a simbologia egípcia, e a estrutura organizacional do sistema de 

numeração egípcio. Explicação, por escrito, da forma como foram resolvidas as 

operações indicadas. 

4. Pesquisa em livros de História da Matemática ou na internet alguns 

exemplos de operações realizadas pelos egípcios, para comparação com as 

realizadas pelos grupos. Apresentar ao coletivo. 

5. Correção no coletivo das operações elaboradas e resolvidas. 
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5.3.1.2 Explorando a Cabeça de Clave do Faraó Nermer 

 

Outro artefato que podemos explorar nos Cursos de Formação de 

Professores é a Cabeça de Clave do Faraó Nermer, considerado o primeiro faraó do 

Egito que conseguiu unificar o Egito Baixo e o Egito Alto, criando a primeira dinastia. 

Este faraó construiu a cidade de Mênfis, que se tornou a capital da articulação entre 

os dois reinos. Pelo triunfo da batalha de unificação, recebeu uma placa 

comemorativa. Esta placa foi encontrada no ano de 1897, em Hierakompolis, e se 

constitui um dos mais antigos testemunhos arqueológicos conhecidos da escrita e 

da numeração hieroglífica egípcia. Atualmente, este artefato se encontra exposto no 

Museu do Cairo. 

 

Atividade 1 – Por dentro do artefato 
 

Nesta atividade, o aluno terá oportunidade de aprender mais sobre a 

constituição da sociedade egípcia, bem como o significado de alguns símbolos que 

aparecem no artefato. Para tanto, é necessário que o professor providencie a cópia 

do artefato e das tarefas que os alunos irão desenvolver juntamente com o material 

necessário para sua execução. 

 

 
Figura 7 – Desenvolvimento plano da cabeça de clave do rei 
Narmer (início do terceiro milênio a.C.) 
Fonte: Figura retirada do livro Os Números: A história de uma 
grande invenção – Georges Ifrah, p.160 

 

Procedimentos 

 
1. Questionamentos iniciais: Como era formada a sociedade no 

Egito? Qual o papel dos faraós no Egito? Quem foi Nermer? 

2. Observação do artefato para levantamento de hipóteses. 
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3. Análise do artefato para descobrir a presença ou não de números. 

Registro das conclusões do grupo. 

4. Pesquisa em diferentes espaços de aprendizagem sobre a Paleta 

de Nermer.  

5. Sugestão de uma releitura da Paleta de Nermer. 

6. Apresentação e discussão, no coletivo, das hipóteses levantadas 

pelos grupos. 

 
5.3.1.3 Explorando o Olho de Hórus 

 

 
Figura – 8 Olho de Hórus 
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 

 

Entre outros artefatos pertencentes à civilização egípcia, sugerimos que 

seja explorado o Olho de Hórus, que é um objeto (amuleto) que possibilita a 

interconexão entre as áreas de Estudos Sociais, Arte, Matemática e Português. 

Dentro dos Estudos Sociais, pode ser realizado um trabalho de pesquisa sobre a 

história do artefato, o contexto histórico, econômico e social em que foi criado. Nas 

Artes, podemos investigar o significado do amuleto, as diferentes representações do 

artefato, como hoje ele se apresenta, o estudo estético da imagem e a releitura da 

imagem. Quanto à Matemática pode ser explorada a forma como foi dividida o 

artefato, as representações das frações pelos egípcios, as unidades de medidas de 

volume utilizadas pelos egípcios comparadas com a que utilizamos hoje. Sobre a 

Língua Portuguesa, podemos explorar o gênero textual “lendas”, o seu significado, a 

sua origem, como também, a produção de texto e a leitura e interpretação de textos 

históricos. 
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5.3.2 Artefatos da Civilização Babilônica  
 

A civilização babilônica conhecida pelos historiadores como Mesopotâmia, 

nome grego que significa “terra entre rios”, é uma região centrada em planalto de 

origem vulcânica, que apresenta um solo fértil em função do percurso dos rios que 

nascem nas montanhas da Armênia e deságuam separadamente no Golfo Pérsico. 

Diferente do Egito, a Mesopotâmia não se unificou sob o comando de um só 

governo. A região era povoada de cidades-Estado independentes, mas que, 

periodicamente, exerciam forte hegemonia sobre toda a Mesopotâmia. Antes de 

explorarmos alguns artefatos pertencentes a essa civilização, realizaremos uma 

atividade para contextualizá-la. 

 

Atividade 1 – Um passeio na história da civilização mesopotâmica 
 

Nesta atividade, pretendemos propiciar momento de pesquisa sobre 

aspectos históricos relacionados à civilização em estudo, no sentido de ampliar o 

conhecimento do aluno acerca da História e da Geografia desta civilização. Foram 

selecionados diferentes artefatos como mapas, fotografia de objetos, figuras e 

imagens relacionados à civilização, bem como outros materiais necessários a 

realização das tarefas propostas aos grupos. 

 

Procedimentos 

 
1. Organização da sala de aula com as fotografias, imagens e mapas 

relacionadas à civilização mesopotâmica. 

2. Construção de uma rede de ideias sobre a civilização mesopotâmica a 

partir das questões: Onde fica localizada a Mesopotâmia? Quais os rios que banham 

essa região? Como é hoje conhecida essa região?  

3. Exposição oral sobre os aspectos gerais da civilização em estudo por 

meio de transparências ou slides. 

4. Convite aos alunos para dar um passeio na história dessa civilização 

por meio da exposição das fotografias, imagens, objetos e outros documentos que a 

representa. 



118 
 

5. Solicitação, após o passeio, que os grupos selecionem uma ou mais 

fotografias das que estão expostas na sala (aquela que chamou mais atenção), para 

realização de uma pesquisa sobre o artefato escolhido, criando um texto narrativo 

sobre o mesmo. 

6. Apresentação e discussão dos trabalhos produzidos pelos grupos. 

 

5.3.2.1 Explorando os tabletes mesopotâmicos  
 

 

 
Figura 9 - Tabletes mesopotâmicos 
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 

 

A civilização mesopotâmica apresenta alguns artefatos que podem ser 

explorados na sala de aula dos cursos de formação de professor como possibilidade 

de diálogo entre as áreas. Entre eles podemos destacar os tabletes mesopotâmicos, 

que revelam toda a evolução do pensamento dessa civilização. Os tabletes, 

fabricados em argila e pedra, documentam não só um processo de desenvolvimento 

da escrita na região como também, registram aspectos da vida cotidiana e da 

administração política das sociedades que formavam a Mesopotâmia. Os povos da 

mesopotâmia utilizaram-se desse artifício para produzir memória. A palavra inscrita 

sobre a argila quebra o caráter passageiro da mensagem; registra e reorganiza todo 

o percurso de construção de uma civilização. 

 

A atividade 1 – Por dentro do artefato 

 

Esta atividade tem como objetivo proporcionar aos alunos momento de 

análise e descobertas sobre a escrita babilônica, incentivando-o a “agirem como 



119 
 

arqueólogos” para examinar réplicas de artefatos antigos, fazendo inferências sobre 

aspectos relacionados à aritmética babilônica. Realizaremos também nesta atividade 

uma exposição oral sobre o sistema de numeração babilônico, tomando como ponto 

de partida os símbolos contidos nos artefatos apresentados aos grupos. Nesta 

atividade, utilizaremos como artefato réplicas de tabletes com escrita babilônica. 

Será necessária, a construção com argila, de tabletes contendo alguns símbolos 

utilizados na civilização babilônica. 

 

Procedimentos 

 
1. Levantamento dos conhecimentos prévios sobre a escrita babilônica 

por meio de questionamentos: Como se chama a escrita dos povos da 

mesopotâmia? Por que tinha o nome cuneiforme? Quem os decifrou? 

2. Apresentação de réplicas de tabletes babilônicos, aos grupos, para 

análise e levantamento de hipóteses sobre o que está escrito. 

3. Discussão no coletivo sobre as hipóteses levantadas pelos grupos. 

4. Pesquisa, em diferentes documentos, sobre outras figuras que 

apresentam a escrita babilônica, comparando com o que foi observado nas réplicas 

dos tabletes de argila. 

5. Exposição oral sobre o sistema de numeração babilônico, enfatizando 

os símbolos, a base e a forma de escrita dos números. 

 
Atividade 2 – Explorando tábuas de multiplicação 

 

Nesta atividade, o aluno terá oportunidade de analisar cópia de um tablete 

contendo uma tabuada de multiplicação escrita com os símbolos babilônicos, para 

que possa descobrir os valores correspondentes a cada coluna, identificando a 

tabuada escrita, além de propiciar momento de criação de réplicas de outros 

artefatos. Para tanto, é preciso cópia do artefato e materiais necessários para 

construção de outros. 
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Procedimentos 
 

1. Apresentação da cópia de um tablete babilônico contendo uma tabuada 

de multiplicação. 

 

 
Figura 10 – Tablete 
Babilônico  
Fonte: Texto de Irene 
Percival An Artefactual 
Approach to Àncient 
Arithmetic. 

 

2. Exploração e descoberta dos valores dos símbolos da cada coluna do 

artefato proposto. Registro das observações realizadas pelos grupos. 

3. Discussão, no coletivo, das observações realizadas pelos grupos. 

4. Construção de réplicas de outros tabletes de argila, escrevendo outra 

tabuada de multiplicação utilizando os símbolos babilônicos. 

5. Escrita de texto expondo como se sentiram construindo esses 

artefatos. 

6. Apresentação dos artefatos e do texto construídos pelos grupos. 
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5.3.2.2 Explorando o Estandarte de Ur 

 

 
Figura 11 - Estandarte de UR 
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 

 

Este é também um artefato que pode ser explorado na sala de aula de 

matemática como forma de promover a interconexão entre as áreas, tendo em vista 

que possibilita descobrir aspectos relacionados à formação da civilização 

mesopotâmica. O chamado Estandarte de Ur encontra-se atualmente no Bristish 

Museum de Londres, e foi descoberto num dos mais antigos túmulos do cemitério 

Real, em aproximadamente 2.600 a 2.400 a.C..  

Sua exploração pode ser feita em termos da pesquisa sobre a sua história, 

destacando todos os elementos que o constituem, tais como: o material de que é 

formado, porque foi construído, suas medições, e o que representa na história da 

sociedade babilônica. Este artefato não apresenta de imediato conteúdos 

matemáticos, mas a partir de sua história, podemos explorar as unidades de 

medidas que o compõem, sua forma geométrica, seus ângulos, entre outros 

aspectos matemáticos. Quanto a Língua Portuguesa, podemos sugerir a produção 

de um texto que traduza a história desse artefato. Esse texto será originado a partir 

de um trabalho de pesquisa em diferentes espaços de busca (livros didáticos, 

enciclopédias, revistas especializadas, internet, site, dentre outros). Quanto ao 

trabalho com a disciplina de Arte, podemos indicar uma releitura do estandarte, 

representando cenas da sociedade atual. Com isso, estamos propiciando ao aluno 

condições de desenvolver a sua criatividade e as suas habilidades de pesquisa e 

síntese das informações coletadas. 
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Sugerimos, ainda, que os alunos façam uma pesquisa de outros artefatos 

relacionados à civilização babilônica, ligados aos diferentes aspectos dessa 

civilização, tais como: a arquitetura, as artes, a vida cotidiana desses povos para 

que possa dar margem à criatividade do aluno na elaboração de situações de ensino 

que possibilitem a interconexão entre as áreas.  

 

5.3.3 Artefatos da Civilização Maia  
 

A Civilização Maia está situada na região mesoamericana compreendida 

entre o sul do México (extremo norte da península do Iucatã) e a Guatemala. 

Estima-se que essa região teria o tamanho da atual Itália e que nela teriam vivido 

entre 1 e 2 milhões de habitantes. Descoberto esse universo, muitos historiadores e 

arqueólogos fascinados por esta civilização têm se dedicado a estudá-la. A 

civilização maia alcançou o apogeu durante o período denominado clássico, entre 

300 e 900 d.C. A organização social, a arquitetura, as artes e o desenvolvimento da 

agricultura, da escrita e do calendário estão entre os principais legados dos povos 

maias. Únicos a desenvolver uma verdadeira escrita, os Maias herdaram dos 

Olmecas, de La Venta, uma escrita complexa e embrionária, transformada em uma 

escrita aparentemente não alfabética, composta por cerca de 1000 glifos, como são 

chamados os ideográficos dos Maias.  

 

5.3.3.1 Explorando o Códice de Dresden 

 

 
Figura 12 - Códice de Dresden  
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 
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O Códice de Dresden, provavelmente, escrito antes da conquista 

espanhola, é considerado o mais importante dos poucos códices (códigos) que 

ainda restam da civilização maia. O Código de Dresden é constituído de folhas 

dobradas em forma de álbum sanfonado e tem um comprimento total de 3,56m. É 

considerado o manuscrito mais misterioso e interessante. Contém tabelas 

astronômicas, dos eclipses do passado e do futuro, dos trajetos da lua e dos 

planetas. Este documento revela a sofisticação do conhecimento matemático e da 

astronomia do povo maia. É considerado o mais belo e mais completo documento da 

civilização maia. Contém 78 páginas escritas de um lado e do outro e foi, a partir de 

sua análise, que Ernest Forstermann (s/d) conseguiu decifrar o Calendário Maia. 

Esse código foi levado à Europa e comprado pela biblioteca real da corte da 

Saxônia, pertencente à cidade de Dresden no ano de 1739. Atualmente, os códices 

têm os nomes das cidades onde foram comprados. Antes de explorarmos algumas 

páginas desse artefato, faremos uma atividade de contextualização da civilização 

em estudo. 

 

Atividade 1 – Um passeio na história da civilização maia 
 

Pretendemos com esta atividade propiciar momento de pesquisa sobre 

aspectos históricos relacionados à civilização em estudo, no sentido de ampliar o 

conhecimento do aluno acerca da História e da Geografia desta civilização. Para 

tanto, foram selecionados diferentes artefatos como mapas, fotografia de objetos, 

figuras e imagens relacionados à civilização, bem como outros materiais necessários 

à realização das tarefas propostas aos grupos. 

 

Procedimentos 

 
1. Organização da sala de aula com as fotografias, imagens e mapas 

relacionados à civilização maia. 

2. Construção de uma rede de ideias sobre a civilização maia a partir das 

questões orais: O que vocês conhecem sobre a Civilização Maia? Onde fica 

localizada essa Civilização? Quais foram as contribuições dessa civilização para a 

humanidade? 
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3. Exposição oral sobre os aspectos gerais da civilização em estudo por 

meio de transparências ou slides. 

4. Convite aos alunos para dar um passeio na história dessa civilização 

através da exposição das fotografias, imagens, objetos e outros documentos que o 

representa. 

5. Solicitação, após o passeio, que os grupos selecionem uma ou mais 

fotografias das que estão expostas na sala (aquela que chamou mais atenção), para 

realização de uma pesquisa sobre o artefato escolhido, criando um texto narrativo 

sobre o mesmo. 

7. Apresentação e discussão dos trabalhos produzidos pelos grupos. 

 
Atividade 2 – Por dentro do artefato 

 

O objetivo desta atividade é pesquisar sobre o Códice de Dresden, 

apresentando sua constituição, seus elementos e outros aspectos que o 

identifiquem, como também analisar uma página desse artefato para levantamento 

de hipóteses, com a finalidade de descobrir os valores dos símbolos da escrita maia 

presente no artefato. Para tanto, o professor deve providenciar cópia de uma página 

do artefato, e materiais necessários para construção de outro códice. 

 

 
Figura 13 - Página do Códice de Dresden  
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 
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Procedimentos 

 
1. Levantamento dos conhecimentos prévios sobre o Códice de Dresden 

por meio de questionamentos orais: O que significa a palavra Códice? O que sabem 

sobre o Códice de Dresden? Qual o conteúdo do Códice de Dresden? Quem o 

decifrou? 

2. Exposição oral sobre o Códice de Dresden. 

3. Apresentação da cópia de uma página do Códice de Dresden, aos 

grupos, para análise e levantamento de hipóteses sobre o que está exposto. 

4. Levantamento dos valores escritos em numeração maia, expostos no 

artefato. 

5. Discussão no coletivo sobre as hipóteses levantadas pelos grupos. 

6. Pesquisa em diferentes documentos, outras figuras que apresentam a 

escrita maia, comparando com o que foi observado na cópia da página do Códice de 

Dresden. 

7. Apresentação no coletivo das pesquisas realizadas pelos grupos. 

 

Atividade 3 – Conhecendo o sistema de numeração maia 
 

Temos como objetivo nesta atividade, apresentar a forma de organização 

do sistema de numeração maia, explorando algumas escritas, bem como os 

símbolos que o representam. Para tanto, necessitamos de algumas réplicas 

contendo a escrita de alguns números utilizando a simbologia maia e a cópia dos 

procedimentos propostos na atividade, além da elaboração de slides sobre o 

sistema de numeração maia. 

  

Procedimentos 

 
1. Questionamentos iniciais, feitos oralmente, sobre a organização do 

sistema de numeração maia: Quais os símbolos utilizados para escrever os números 

nesta civilização? Qual é a base desse sistema de numeração? Apresenta símbolo 

para o zero? É posicional? 

2. Exposição oral sobre o sistema de numeração maia, enfatizando os 

símbolos, a base e a forma de escrita dos números. 
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3. Apresentação de outros documentos, contendo escrita maia para 

desvendar os números escritos. 

4. Exposição no coletivo dos números encontrados nos documentos. 

 
Atividade 4 – Dando margem à criatividade 

 

A Atividade tem como objetivo pesquisar em diferentes documentos 

históricos aspectos relacionados à civilização maia, para subsidiar a construção de 

uma réplica do Códice de Dresden. Para tanto, serão necessários livros didáticos de 

Historia e Matemática, papel, recortes de figuras, objetos relacionados a civilização 

em estudo, tesoura, cola, régua, coleção hidrocor, dentre outros. 

 
Procedimentos 

 
1. Realização de pesquisa em livros didáticos de História e na internet 

sobre os aspectos gerais e matemáticos da civilização maia. 

2. Resumo das informações encontradas e recorte das figuras e objetos 

que retratem essa civilização. 

3. Criação de uma réplica do Códice de Dresden colocando nas páginas 

as informações e recortes coletados sobre os diferentes aspectos dessa civilização. 

4. Apresentação no coletivo das produções dos grupos. 

5. Realização de uma avaliação, por escrito, do estudo realizado sobre a 

civilização maia. 

 

5.3.3.2 Explorando o calendário maia 
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Figura 14 - Foto do Calendário Maia 
Fonte: http://www.imagem.google.com.br 
 

 

Entre outros artefatos da civilização maia, destacamos o calendário maia 

como objeto que permite à integração entre as áreas do conhecimento. A partir dele, 

podemos explorar a sua história, para compreender a sua origem, o período em 

que foi construído, localização, povo que o criou, os tipos de calendário, a sua arte, 
explorando o significado dos símbolos, descobrindo o simbolismo do calendário, a 

sua forma de organização, e o conhecimento matemático que foi utilizado na sua 

construção. 

 

5.3.3.3 – Explorando a Pirâmide de Kukulcán 

 

 
Figura 15 - Foto da Pirâmide de Kukulcán  
Fonte: <http://www.imagem.google.com.br> 
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Este artefato também possibilita a interconexão entre as áreas, tendo em 

vista que representa um monumento com uma história ligada ao Patrimônio Histórico 

da Humanidade. Podemos explorar a sua história, destacando o panorama da sua 

construção como a origem, o processo e o material de construção, a arquitetura, a 

localização, a sociedade e o conhecimento matemático utilizado na sua construção. 

Por meio de atividades de pesquisa, estamos proporcionando, ao aluno, um espaço 

de aprendizagem e ampliação do conhecimento. Além da visão de formação, o 

professor dos anos iniciais necessita de conhecimentos gerais que ampliem os 

saberes disciplinares que aborda em sala de aula. 

 

5.3.4 Artefatos da Civilização Romana  
 

A civilização romana é conhecida como uma das principais civilizações 

formadora da cultura ocidental. Grande parte da organização do mundo moderno 

deve-se ao império que Roma foi capaz de construir há mais dois mil anos às 

margens do mar Mediterrâneo. Roma conseguiu desempenhar uma forte hegemonia 

sobre todas as regiões do Mediterrâneo, edificando um austero poder centralizado. 

Os romanos, autores de muitas construções impressionantes, mostraram pouco 

interesse pela Matemática pura. Os matemáticos romanos dedicaram-se a assuntos 

práticos, como o comércio e a ciência militar, no entanto, foram autores de um 

sofisticado sistema de numeração. 

 

Atividade 1 – Um passeio pela história da civilização romana 
 

A atividade tem como objetivo ampliar o conhecimento do aluno acerca da 

civilização romana, destacando aspectos relacionados à sociedade, religião, 

economia, ciências, arquitetura, entre outros. Além disso, será desenvolvida 

atividade de pesquisa para explorar alguns artefatos que os representam. Serão 

necessários como recursos didáticos: fotografias referentes à civilização; 

transparências; retroprojetor e/ou projetor de multimídia; papel e lápis, cópia da 

atividade, livros didáticos de História, revistas, enciclopédias e outros materiais 

escritos relacionados à civilização romana. 
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Procedimentos 

 
1. Organização da sala de aula com a exposição de fotografias e outros 

artefatos relacionados à civilização em estudo. 

2. Questionamentos iniciais sobre a civilização romana: O que lembra a 

palavra ROMA? Em que e quando estudou sobre a civilização romana? Lembra de 

algum filme que retrate a civilização romana? 

3. Realização de um passeio pela exposição organizada na sala de aula, 

que retrata aspectos da civilização em estudo. 

4. Discussão, no coletivo, sobre o que foi observado durante o passeio 

pela exposição. 

5.  Exposição oral e dialogada, enfatizando os aspectos gerais da 

civilização romana. 

6. Desenvolvimento de atividade de pesquisa para o estudo de alguns 

monumentos relacionados à civilização romana (Coliseu, Arco do Triunfo (Tito), 

Panthenon, Coluna de Trajano, Ruínas do Fórum Romano). 

7. Apresentação das pesquisas realizadas pelos grupos. 

 

5.3.4.1 Explorando o ábaco de bolso 

 

 
Figura 16- Ábaco de bolso romano 
Fonte: Figura retirada do livro Os 
Números: A história de uma grande 
invenção – Georges Ifrah, p.122 

 

O ábaco de bolso é um instrumento utilizado por calculadores romanos, 

conhecidos como os professores de cálculo cuja tarefa principal era ensinar aos 

jovens a arte do cálculo mediante o ábaco portátil ou o ábaco de fichas, e também, 

nas casas importantes de patrícios, o mantenedor das contas ou intendente. A 
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invenção desse instrumento é, sem dúvida, anterior à era cristã. Consiste numa 

pequena palheta metálica munida de certo número de ranhuras (hastes) paralelas 

(geralmente nove), associadas cada uma a uma ordem de unidade e ao longo das 

quais escorregam botões móveis de mesmo tamanho. Por meio de um “dedilhado” 

muito elaborado e respondendo a regras precisas, essa “calculadora” de bolso 

permitia àqueles que sabiam usá-la de forma rápida e simples efetuar diversas 

operações aritméticas. Antes de explorar esse artefato, realizaremos a atividade 1 

que irá situar a civilização romana no tempo e no espaço. 

 

Atividade 2 – Por dentro do artefato 
 

Temos como objetivo conhecer o ábaco de bolso, por meio da análise de 

cópia desse artefato, como forma de descobrir como é utilizado, pesquisar sua 

história e propiciar momentos de criação de réplica de outro artefato. Além da cópia 

do artefato para levantamento de hipótese sobre seu uso, é preciso papel, livros de 

História da Matemática, e outros materiais necessários para a criação de uma 

réplica. 

 
Procedimentos 

 
1. Questionamentos iniciais sobre o artefato: a palavra ábaco lembra o 

que? O que sabe sobre o ábaco de bolso? 

2. Apresentação da cópia da réplica do artefato aos grupos para 

levantamento de algumas hipóteses sobre como se usa. 

3. Discussão sobre as hipóteses levantadas pelos grupos. 

4. Realização de pesquisa sobre a história desse artefato, enfocando os 

aspectos gerais e os matemáticos do artefato. 

5. Sugestão de criação da réplica do artefato com o material de hoje. 

6. Realização de atividade em grupo para efetuar algumas operações 

utilizando a réplica construída. 

7. Discussão no coletivo sobre as operações realizadas no ábaco.  
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Atividade 3 – Caracterizando o sistema de numeração romano 
 

O objetivo desta atividade é discutir sobre a estrutura organizacional do 

sistema de numeração romano, tomando como parâmetro os conhecimentos prévios 

que o aluno tem sobre esse assunto. Também serão desenvolvidas atividades que 

possibilitem o uso das regras do sistema de numeração romano. Como recursos 

didáticos, necessitamos de: cópia da atividade, papel e lápis, transparências e 

retroprojetor, cartolina, lápis piloto, cola, tesoura, coleção de lápis cera. 

 

Procedimentos 

 
1. Levantamento dos conhecimentos que os alunos possuem acerca do 

sistema de numeração romano por meio de questionamentos sobre a base, a 

presença ou não do zero, algarismos, valor posicional, entre outros. 

2. Exposição oral sobre a estrutura organizacional do sistema de 

numeração romano. 

3. Resolução da atividade (ver abaixo) proposta aos grupos. 

4.  Correção e discussão da atividade no coletivo. 

5. Avaliação oral sobre como os alunos se sentiram, realizando 

operações, utilizando algarismos romanos. 

 

Atividade em grupo 
 

1. Cada grupo deverá construir um jogo com perguntas e respostas, 

utilizando características do sistema de numeração romano e a escrita numérica. Em 

seguida, elaborar as regras do jogo. 

2. Escrever os números que aparecem nas sentenças abaixo, utilizando 

os algarismos romanos. 

a. O número de alunos do Curso Normal Superior do Instituto Kennedy. 

b. O dia, mês e ano que o grupo está fazendo essa atividade. 

3. Faça a adição dos números abaixo, utilizando as características do 

sistema de numeração romano. 

a. XXXI  +  XXXI = 

b. CCIII  +  CII  + XXX = 
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c. Escrever qual foi o procedimento utilizado na resolução das operações. 

Registrar as dificuldades encontradas para resolvê-las. 

 
Atividade 4 – Criando um jornal romano 

 
Esta atividade tem como objetivo propiciar espaço para que o aluno possa 

pesquisar e criar formas de apresentar outros artefatos e informações acerca da 

cultura da civilização romana. Para tanto, é preciso selecionar materiais necessários 

à construção de um jornal informativo tais como: papel, tesoura, cola, coleção de 

lápis de cor, réguas, CD, computadores, livros didáticos e paradidáticos, revistas e 

indicação de site de busca. 

 
Procedimentos 

 
1. Organização da sala de aula para o desenvolvimento da atividade. 

2. Orientação para os alunos realizarem pesquisa em sites, revistas, livros 

didáticos e outros documentos para selecionar figuras, imagens, textos e outros 

objetos que retratem a civilização romana. 

3. Definição, por sorteio, da tarefa de cada grupo. 

4. Encaminhamento do trabalho de pesquisa, direcionando os espaços e 

o material necessário. 

5. Desenvolvimento da tarefa proposta para os grupos (ver a atividade 

abaixo). 

6. Apresentação dos jornais produzidos pelos grupos. 

7. Discussão e avaliação das atividades desenvolvidas pelos grupos. 

 
Atividade em grupo 

 

1. Imaginem que vocês são repórteres e que foram selecionados para 

produzir um jornal especial sobre os diferentes aspectos da civilização romana. 

Neste jornal, deverão constar as seguintes matérias: a) sociedade, as mulheres e as 

crianças; b) religião e os deuses; c) economia e a política; d) localização, população 

e moeda; e) a arquitetura, a ciência e, em especial, a matemática. 



133 
 

2. Os grupos deverão elaborar uma reportagem, pesquisando em 

diferentes fontes de pesquisa. Lembre-se de colocar (inventar) um título chamativo 

para ela. Procurem ilustrar o texto produzido. 

3. Após a conclusão dos trabalhos de cada grupo, a turma deverá 

organizar a produção final do jornal romano, para ser apresentado no coletivo. 

4. Os grupos deverão fazer por escrito uma avaliação da atividade 

desenvolvida, contemplando os aspectos apreendidos, sugestões para melhorar e 

aspectos positivos e negativos do trabalho realizado. 

 

5.3.5 Explorando outros artefatos 
 

Os quadros selecionados para esta atividade apresentam pessoas 

pertencentes a diferentes países, desenvolvendo ação de contar ou efetuar algumas 

operações matemáticas. Sugerimos um trabalho com essas figuras em que seja 

dada oportunidade aos alunos de observar os vários quadros e descobrir 

regularidades nos objetos utilizados para contar, bem como, uma pesquisa sobre a 

história dos ábacos: chinês, japonês e os utilizados pelos árabes. A partir das 

figuras, podemos trabalhar com Arte, para entender o estilo e a época em que foram 

criadas, como por exemplo, aqueles que se referem à época do Renascimento. 

Podemos também, selecionar um deles e sugerir, aos alunos, uma releitura da obra.  

Como parte da atividade utilizando essas figuras (artefatos), 

recomendamos que seja dado espaço para que os alunos possam criar outras 

situações de aprendizagem a serem desenvolvidas em salas de aula dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, sugerimos que pesquisem outras obras 

de arte que apresentem elementos relacionados ao conteúdo matemático para 

serem exploradas de forma a estabelecer a interconexão entre as áreas.  
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Figura 17 - Gravura em madeira que orna a 
Margarita Philosophica de Gregorius Reish 
(Freiburg, 1503): a Aritmética (simbolizada pela 
mulher de pé ao centro) parece decidir o 
debate que opõe “abacistas” e “algoristas”; ela 
olha na direção do calculador que usa os 
algarismos arábicos (com os quais sua roupa 
está enfeitada) simbolizando assim o triunfo do 
cálculo moderno na Europa Ocidental. 
Fonte: livro Os Números: a história de uma 
grande invenção – Georges Ifrah, p. 319  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 - O uso do ábaco de fichas substitui 
na Europa até a época do Renascimento (e 
mesmo em certos lugares até a época da 
Revolução Francesa).  Percebe-se aqui um 
especialista nesse tipo de cálculo, numa 
ilustração alemã do início do século XVI. 
Tratado de aritmética de Köbel, publicado em 
Augsburg em 1514. 
Fonte: livro História Universal dos Algarismos – 
Georges Ifrah p. 434 
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Figura 19 – A querela entre os “abacistas”, defensores do cálculo por 
fichas na tábua de contar, e os “algoristas”, defensores do cálculo 
com pena por meio de “algarismos arábicos”. Ilustração de uma obra 
inglesa do século XVI. 
Fonte: livro Os Números: A história de uma grande invenção – 
Georges Ifrah, p. 314 
 
 

 
Figura 20 – “Senhora Aritmética” ensinando a 
jovens nobre a arte do cálculo mediante fichas na 
mesa de contar. Tapeçaria francesa do século 
XVI. Museu de Cluny. 
Fonte: livro História Universal dos Algarismos – 
Georges Ifrah p. 435 
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Figura 21 – Cálculo com pena por meio dos 
“algarismos arábicos” numa obra impressa no século 
XV. 
Fonte: livro Os Números: A história de uma grande 
invenção – Georges Ifrah, p. 313  

 

 
Figura 22 – Um calculador profissional, efetuando operações com as fichas 
de seu ábaco. Ilustração europeia da Renascença. 
Fonte: livro Os Números: A história de uma grande invenção – Georges 
Ifrah, p. 305  
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Figura 23 – Comerciante chinês 
fazendo suas contas com a ajuda de 
um ábaco de contas. Segundo uma 
ilustração do Palácio da Descoberta, 
em Paris. 
Fonte: livro História Universal dos 
Algarismos – Georges Ifrah p. 599 

 

 
Figura 24 - Professor chinês ensinando a arte 
do cálculo com palitos no ábaco a dois jovens 
alunos. Ilustração extraída do Suan Fa Tong 
Zong publicado na China em 1593. 
Fonte: do livro História Universal dos 
Algarismos – Georges Ifrah p. 590 

 



138 
 

 
Figura 25 – Contábil japonês 
efetuando operações com a ajuda 
de um soroban. Ilustração de uma 
obra japonesa do século XVIII. 
(Nakane Genjun, Kanjô otogi 
Zôshi, 1741). 
Fonte: livro História Universal dos 
Algarismos – Georges Ifrah p. 600 
 
 

 
Figura 26 - Contador utilizando o tabuleiro numérico de 
palitos. Ilustração extraída do Shôjutsu Sangaku Zue, obra 
japonesa datando de 1795, devida a Miyake Kenriyû. 
Fonte: livro História Universal dos Algarismos – Georges 
Ifrah p. 591 

 
 

Apresentadas as atividades, certamente discussões serão travadas. As 

construções realizadas, as pesquisas objetivadas, os textos produzidos e outros 

aspectos propostos nestas, servirão para ampliar o conhecimento do professor ou 

futuro professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como também 

para impulsionar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

desenvolvimento das ações docentes.  
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Ao propormos mudanças na abordagem do conteúdo matemático em 

Cursos de Formação de professores para a Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, estamos viabilizando a possibilidade de motivar e orientar o 

aluno, futuro professor, na apropriação de conhecimentos relativos a Matemática e a 

outras áreas. É o que veremos na próxima seção desta tese em que descrevemos 

as atividades desenvolvidas no Curso Normal Superior oferecido pelo Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy, na cidade do Natal/RN. 
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6 CENÁRIOS DAS EXPERIÊNCIAS COM ARTEFATOS HISTÓRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Um acontecimento vivido é finito. Ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 
acontecimento lembrado é sem limites, porque é 
apenas uma chave para tudo o que veio antes e 
depois. 

 
(WALTER BENJAMIN) 
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Esta seção tem como finalidade descrever e analisar as experiências que 

desenvolvemos com atividades de ensino mediadas por artefatos históricos no curso 

Normal Superior. O referido curso é desenvolvido no Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy (IFESP), na cidade do Natal/RN e atende à um público alvo de 

pessoas que já são funcionários do estado e desenvolvem suas atividades 

profissionais nas unidades escolares ou no órgão central da Secretaria de Educação 

do Estado do RN, quer seja como professores, em cargos administrativos ou 

auxiliares. O curso Normal Superior forma professores para atuar na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O Instituo Kennedy é uma instituição 

pioneira e de referência na formação de professores no âmbito do Rio Grande do 

Norte e tem suas origens vinculadas à antiga Escola Normal. 

Como professora formadora desse curso e ministrante da disciplina 

Matemática I, componente da matriz curricular, selecionamos a II Unidade do Plano 

de Curso desta disciplina que trata do estudo dos Sistemas de Numeração, para 

desenvolver as atividades referentes às cinco civilizações que iríamos estudar: 

Egípcia, Babilônica, Maia, Romana e a Indo-Arábica. 

Definido o tema, partimos para investigar em bibliotecas públicas, nos 

sebos, bibliotecas particulares, internet, livros didáticos e outros portadores de 

textos, imagens, fotografias, textos e objetos que representassem cada uma dessas 

civilizações. Foi um momento de grande satisfação para nós pesquisadoras, pois à 

medida que pesquisávamos, aprendíamos mais acerca da civilização. Fotografamos, 

revelamos as fotos, tiramos xerox, selecionamos textos, livros didáticos, revistas, 

enciclopédias, entre outros, e após a aquisição desse material, surgiram as ideias de 

como explorá-los, dando início ao momento de elaboração das atividades.  

Antes de iniciarmos a aplicação das atividades, tivemos a preocupação de 

conhecer os alunos pertencentes à turma em que iríamos fazer a intervenção 

didática. No início das atividades da disciplina Matemática I, em agosto de 2007, 

aplicamos um questionário com os alunos da turma A do curso Normal Superior, 

turno noturno, turma essa em que atuávamos como professora formadora. Nossa 

pretensão com a aplicação do questionário era construir o perfil da turma. Este 

instrumento foi composto de três partes: identificação, visão de Matemática e 

experiência com a Matemática.  

Quanto à identificação, questionamos (Apêndice I) sobre a idade, sexo, 

estado civil, naturalidade, formação em nível médio, tempo de serviço, local de 
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trabalho, cargo que exerce, tempo que ficou sem estudar e o que levou a fazer o 

Curso Normal Superior. Os dados levantados foram tabulados e organizados em 

quadros que serão expostos a seguir: 

 
Quadro 1 - Número de alunos de acordo com a idade 

 

Idade/ano 35 38 41 43 44 45 47 48 49 51 54 62 
 

Número de 
aluno 01 01 03 04 01 04 03 03 02 01 01 01 

 
Fonte: a autora (2009) 

 

Observamos que, dos 25 alunos dessa turma, a maioria encontra-se na 

faixa etária entre 41 e 49 anos (20 alunos). São pessoas que retornaram à sala de 

aula depois de muito tempo sem estudar, como constatamos em outra questão, com 

grandes dificuldades na leitura e na escrita e com muita expectativa em concluir um 

curso superior, pois não tiveram chance de frequentar quando eram mais jovens. 

 Quanto ao sexo, apenas três alunos são do sexo masculino e 22, do sexo 

feminino. No que se refere ao estado civil, a maioria é casado (15 alunos), oito são 

solteiros, um aluno é viúvo e outro é divorciado.  

Questionados sobre a naturalidade, constatamos que 12 alunos são 

naturais de Natal/RN; 11 alunos são oriundos de cidades do interior do RN: Ceará 

Mirim/RN (2), Areia Branca (2), Mossoró, Açu, Campo Grande, Caicó, Jucurutu, São 

José de Mipibu e Monte Alegre (todos com um aluno). Dois alunos são do interior da 

Paraíba (Itabaiana e Brejo do Cruz).  

No que concerne à formação em nível médio, oito alunos cursaram o 

magistério; cinco alunos fizeram o curso profissionalizante: técnico em contabilidade 

(três), técnico em auxiliar de escritório (um) e técnico em administração (um), quatro 

alunos cursaram o científico, um foi aluno do ensino supletivo e sete alunos não 

informaram – desconhecemos os reais motivos de não responderem a questão.   

Dentre os 25 alunos, uma aluna tem curso superior em Letras e 

especialização em Gestão Integrada em Educação pela Universidade Potiguar. 

Vimos que apenas oito tem formação em magistério, o que podemos inferir que a 

maioria não tem embasamento teórico-metodológico para exercer a docência, 

necessitando, pois, durante a formação superior, conhecer o real papel de um 

educador, estudar o espaço escolar, sua complexidade e os possíveis desafios que 
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irão enfrentar ao assumirem uma sala de aula. Embora atuem no ambiente de 

escolas públicas (22 alunos) e em órgãos centrais da Secretaria da Educação do RN 

(03 alunos), possivelmente eles têm parco aprofundamento teórico sobre o trabalho 

pedagógico.  

Sobre o tempo em que os alunos ficaram sem estudar, os resultados estão 

expostos no quadro a seguir. 

 
Quadro 2 - Número de anos sem estudar 

 
Nº de 
anos 

05 07 10 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 32 

Nº de 
alunos 

01 01 05 01 01 02 04 02 01 01 03 01 01 01 

Fonte: a autora (2009) 
 

 
Os dados revelam que no período entre 10 e 25 anos existe o maior 

número de alunos (20) que ficaram sem estudar. Não sabemos os reais motivos que 

os levaram a parar os estudos.  

No que se refere ao cargo que exercem nas escolas e em órgão da 

Secretaria do Estado, Educação e Cultura do RN (SEEC/RN), obtivemos as 

seguintes respostas: auxiliar de secretaria (11), digitador (8), professora (2), técnico 

especializado D, secretária, regente de biblioteca e reprografia (todos com 1 aluno). 

Quanto ao tempo de serviço que os colaboradores da pesquisa têm no cargo ou 

função que ocupam, a maioria dos alunos tem vinte anos ou mais de serviço (15 

alunos), exercendo atividades complementares no ambiente escolar o que nos leva 

a considerar a necessidade de aperfeiçoamento contínuo para atender às exigências 

dos sistemas educacionais.  

Perguntamos aos alunos os motivos que os levaram a fazer o Curso 

Normal Superior, e as respostas foram agrupadas por aproximação das ideias, 

expressas no quadro a seguir: 
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Quadro 3 - Motivos dos alunos para fazer o Curso Normal Superior (CNS) 
 

 
Motivos para fazer o CNS 

 

 
Número de alunos 

A vontade de ser professor 11 

Necessidade de ter um curso superior 05 

Adquirir conhecimentos, crescer como pessoa, melhorar 
profissionalmente e financeiramente. 

03 

Influência de amigos 02 

Se sentir capaz de fazer um curso superior 01 

Realizar um sonho de ter um curso superior 03 

Fonte: a autora (2009) 
 

Querer crescer pessoalmente, acompanhar o desenvolvimento do 

mundo, participar de atividades pedagógicas na instituição em que atua, a vontade 

de ensinar criança, pôr em prática o que aprendeu no ambiente de trabalho, são 

alguns detalhes traduzidos nas respostas apresentadas pelos alunos. Os dados 

revelam que há um bom número de alunos que querem seguir a profissão de 

professor, e certamente estes, vão se empenhar na busca de uma formação mais 

consolidada.  

Com relação à segunda parte do questionário, referente à visão da 

Matemática, questionamos inicialmente sobre quais conteúdos de matemática eles 

se lembravam de ter estudado no Ensino Fundamental. Apresentamos sete temas 

para eles marcarem com um x. As respostas dadas estão organizadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Conteúdos estudados no Ensino Fundamental 

Fonte: a autora (2009) 
 
 

Todos os alunos lembraram que estudaram as operações fundamentais. A 

maioria lembrou que estudou resolução de problemas, conjunto numérico, sistema 

de numeração e sistema de medidas. Sobre o sistema de numeração decimal, 18 

 
Conteúdos 

 

 
Número de alunos 

Operações Fundamentais 
Resolução de Problemas 
Conjunto Numérico 
Sistema de Numeração 
Sistema de Medidas 
Geometria 
Álgebra 
História da Matemática 

25 
22 
20 
18 
15 
10 
04 
01 



145 
 

(dezoito) alunos responderam que o estudaram. Quanto à Geometria, as lembranças 

foram menores e o que se observa também com relação à Álgebra e à História da 

Matemática o número de respostas foi muito reduzida, deixando-nos implícito que 

esses dois temas, certamente, não foram explorados em sala de aula.  

Perguntamos quais os recursos didáticos utilizados pelos seus professores 

nas aulas de Matemática, e solicitamos que eles marcassem as alternativas (oito) 

por nós elencadas. O Quadro 5 mostra as respostas por eles emitidas. 

 
Quadro 5 - Recursos didáticos 

Fonte: a autora (2009) 
 
 
Este quadro nos mostra que o quadro de giz e o livro didático foram os 

recursos didáticos mais utilizados pelos professores de Matemática, na sala de aula. 

Os demais foram pouco lembrados, provavelmente, pela sua inexpressiva utilização. 

O uso do quadro de giz reforça a ideia de que a exposição oral, na época em que 

esses alunos fizeram a educação básica, foi a metodologia mais aplicada por seus 

professores. Considerando o contexto educacional da época e as tendências de 

ensino de Matemática, percebemos que este modelo de formação adotado por 

esses professores está em consonância com a Tendência Formalista Clássica que 

na compreensão de Fiorentini (1995, p. 7) “Didaticamente, o ensino nessa tendência 

pedagógica foi acentuadamente livresco e centrado no professor e no papel de 

transmissor e expositor do conteúdo através de preleções ou de desenvolvimentos 

teóricos na lousa”.   Esse modo de desenvolver os conteúdos matemáticos em sala 

de aula, segundo esse mesmo autor, está baseado na concepção platônica em que, 

 

 

 

 
Recursos Didáticos 

 

 
Número de alunos 

Quadro de Giz 
Livros Didáticos 
QVL 
Material Concreto 
Jogos 
Ábaco 
Calculadora 
Fita de Vídeo 

25 
22 
05 
02 
02 
01 
– 
– 
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[...] os conhecimentos preexistem e não são construídos ou 
inventados/produzidos pelo homem, então bastaria ao professor ‘passar’ ou 
‘dar’ aos alunos os conteúdos prontos e acabados, que já foram 
descobertos, e se apresentam sistematizados nos livros didáticos. Sob essa 
concepção simplista de didática, é suficiente que o professor apenas 
conheça a matéria que irá ensinar. (FIORENTINI, 1995, p. 7) 

 

Formulamos dez afirmações e solicitamos aos alunos que marcassem 

aquelas que considerassem verdadeiras. Os resultados obtidos estão no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Visão da Matemática 

 
 

Afirmativas 
 

Nº de 
alunos 

A matemática estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico. 
Saber matemática é ser capaz de transferir conhecimentos para outras situações 
do cotidiano. 
Saber matemática significa ser capaz de fazer contas rapidamente. 
A matemática se aprende por memorização e repetição. 
Saber matemática significa ser capaz de aplicar fórmulas e algoritmos. 
O ensino da matemática se dá pela transmissão do conteúdo pelo professor. 
A matemática é a-histórica. 
Aprende-se matemática por meio da pesquisa, da interação com o outro, do 
questionamento, da compreensão. 
A matemática é uma ciência pronta e acabada. 
Só se aprende matemática resolvendo exercício do livro didático. 

24 
21 
19 
16 
16 
16 
16 
15 
13 
04 

 

Fonte: a autora (2009)  
 

Sobre esses dados verificamos que muitos alunos veem a matemática 

como uma disciplina sem história, pronta e acabada o que vem ao encontro da 

concepção platônica da Matematica que segundo Fiorentini (1995, p. 6) “caracteriza-

se por uma visão estática, a-histórica e dogmática das ideias matemáticas, como se 

essas existissem independentemente dos homens”. O ensino, neste modelo de 

formação, se dá pela transmissão do professor, enquanto a aprendizagem acontece 

por meio da repetição, aplicação de fórmulas e algoritmos, fazer contar rapidamente, 

reproduzindo os procedimentos realizados pelos professores. 

Quanto aos alunos que colocaram que se aprende matemática por meio da 

pesquisa, da interação com o outro, do questionamento, da compreensão, e que 

saber matemática é ser capaz de transferir conhecimentos para outras situações do 

cotidiano, estas ideias estão mais próximas da tendência pedagógica construtivista 

na qual, o conhecimento matemático, segundo Fiorentini (1995, p.19) “não resulta 

nem diretamente do mundo físico nem de mentes humanas isoladas do mundo, mas 

sim da ação interativa/reflexiva do homem com o meio ambiente e/ou com 
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atividades”. Nesta tendência de ensino, prioriza-se mais o processo que o produto 

do conhecimento. 

Na terceira parte do questionário solicitamos aos alunos que 

descrevessem uma experiência positiva e uma negativa que tiveram com a 

Matemática quando eram estudantes. Tínhamos como objetivo identificar as 

possíveis dificuldades e o prazer desses alunos com relação ao ensino da 

Matemática. Como exemplos de experiências positivas relacionadas à matemática, 

procuramos categorizar as falas dos alunos de acordo com três dimensões: a 

dimensão no campo dos conteúdos; dimensão no campo dos procedimentos e 

dimensão no campo das atitudes. Vejamos como ficaram organizadas as falas dos 

alunos segundo essas dimensões, no quadro a seguir. 
 

Quadro 7 - Experiências positivas com relação à Matemática 

Fonte: a autora (2009)  
 

 
Dimensão 

 

 
Experiência positiva 

No campo dos 
conteúdos conceituais 

 todas as vezes que resolvia um problema repetia o mesmo várias 
vezes. 

 aconteceu uma única vez, quando ao receber uma prova olhei e 
compreendi imediatamente todo conteúdo aplicado. Fiquei feliz, pois 
não dominava bem a disciplina. 

 sempre gostei de resolver as 4 operações e problemas 
 gostava muito de estudar conjuntos, números decimais e frações. 
 gostava muito de estudar conjuntos, números decimais e frações. 
 foi dominar certos conteúdos matemáticos e dar aula para minhas 

colegas. 
 

No campo dos 
procedimentos 
metodológicos 

 lembro-me quando era chamada para localizar unidade, dezena e 
centena no QVL. 

 fazer continhas usando os dedos e palitos de picolé para contar. 
 gostava quando minha professora da 4ª série me chamava para 

resolver problemas no quadro. 
 aprender tabuada logo nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
 quando a avaliação chegava as minhas mãos com plena 

compreensão 
 

No campo das atitudes, 
valores 

 foi quando estava no 1º ano de contabilidade, com bastantes 
problemas e o professor me fez ver que a matemática não era o 
bicho-papão e fiz uma boa prova. 

 sempre tive muita dificuldade nessa disciplina, mas teve um 
professor (Alexandre) que me fez aprender muito, valeu professor. 

 gostava quando minha professora da 4ª série me chamava para 
resolver problemas no quadro. 

 ter um professor capacitado em transmitir os conteúdos. 
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Estas falas corroboram com o que dizem os pesquisadores sobre os 

saberes necessários à ação docente. Para o professor, não basta dominar apenas 

os conteúdos curriculares para que aconteçam experiências exitosas em sala de 

aula, mas sim, saber desenvolver didaticamente esses conteúdos e ter 

compreensão da importância de um bom relacionamento do professor com o aluno 

para que haja aprendizagens significativas dos conteúdos abordados. Tardif (2003) 

explica que a formação docente deve englobar a aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que favoreçam a uma 

prática docente que compreende o saber, saber-fazer e saber-ser. 

Do total dos colaboradores que participaram da pesquisa, três 

responderam que não lembravam nada de positivo no ensino da matemática. Isso 

nos leva a considerar que tanto os professores como as aulas de matemática que 

tiveram em suas vidas, provavelmente, não contribuíram de maneira significativa 

para seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Com relação às experiências negativas, os alunos se reportaram as 

reprovações, recuperações, ausências do professor e dificuldades na aprendizagem 

dos conteúdos de Matemática, como mostram os fragmentos de textos das falas dos 

alunos que foram organizados nas três dimensões propostas para o quadro anterior: 

dimensão no campo dos conteúdos conceituais; no campo dos procedimentos 

metodológicos e no campo das atitudes e valores. 
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Quadro 8 - Experiências negativas com relação a Matemática 

Fonte: a autora (2009)  
 

Nestas experiências negativas, verificamos que a reprovação é um 

elemento marcante na vida dos alunos, pois passados todos esses anos sem 

estudar, a lembrança da reprovação e da recuperação se apresentam como fatores 

mais negativos para esses alunos. Estes dados evidenciaram o que Imenes (1990, 

p.25) colocou em um estudo sobre o fracasso do ensino e aprendizagem da 

matemática: “Para a maioria das pessoas [...] o estigma devido ao fracasso 

acompanha-as ainda depois de muitos anos”. Essas experiências negativas 

marcaram de forma significativa a vida desses alunos. 

Vimos também que a não compreensão de determinados conteúdos 

contribuiu para não gostar dessa disciplina, tendo em vista “as coisas que lhes foram 

apresentadas nas aulas de Matemática careciam de significado, não tinham sentido, 

eram sem nexo”. (IMENES, 1990, p. 25). Esta forma de abordar os conteúdos 

matemáticos em sala de aula, ainda hoje continua presente no ambiente escolar, ou 

 
Dimensão 

 

 
Experiência negativa 

No campo dos 
conteúdos conceituais 

 nunca consegui entender expressões numéricas. 
 não aprendi fração e nem equação. 
 sempre fui ruim nas trocas de sinais e raiz quadrada. 
 nunca aprendi a resolver equações. 

 

No campo dos 
procedimentos 
metodológicos 

 aprendi roboticamente e mecanicamente esta matéria. 
 quando as provas eram incompreensivas. 
 todas as vezes que não conseguia resolver os problemas propostos. 
 quando o professor falava X+Y é igual. Já ficava bloqueada 

mentalmente 
 

No campo das atitudes, 
valores 

 nunca passei por média nesta matéria. 
 quando no 2º ano do ensino médio fiquei em recuperação em 

matemática devido às exigências da professora de Biologia (quase 
uma perseguição), que me fez esquecer as outras disciplinas e me 
dedicar só a Biologia. 

 tive muita dificuldade em aprender matemática devido ao professor ser 
muito rígido. 

 devido à ausência do professor nas aulas, na 7ª série, não aprendi 
quase nada de álgebra. 

 ter sido reprovado por 02 décimos, pois neguei alguns cajus ao 
professor e ele, com raiva, não fechou a nota. Fiquei com muita raiva 
do professor e da matéria. 

 na 6ª série , quando na prova final precisava apenas de 02 pontos e 
tirei zero, mesmo sabendo resolver as equações. 

 fui reprovada na 5ª série, não consegui fazer nada na prova final. 
Repeti o ano, foi péssimo. 
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seja, longe dos problemas da vida cotidiana dos alunos, deixando os conteúdos 

escolares distantes das coisas dos homens e da sociedade. 

Três alunos colocaram que não se lembravam de nada negativo com 

relação à Matemática, certamente por terem tido êxito, com relação a Matemática, 

na sua formação. 

Concluída essa exposição da parte do questionário que se tratava do perfil 

dos alunos, faremos a descrição das atividades desenvolvidas nessa turma. 

 

6.1 UM PASSEIO NA HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA 

 

Foram vários dias de preparação para acontecer esse primeiro cenário. 

Decidimos expor os artefatos referentes à civilização egípcia. Selecionadas as 

fotografias, imagens, textos, livros didáticos de história e coleções que retratavam 

essa civilização, passamos a pensar como seria a organização da sala para que 

pudesse ficar bem atrativa e convidativa para o alcance dos objetivos das atividades. 

Esta primeira atividade tinha como objetivo propiciar a integração dos saberes, 

tomando como base o estudo dos aspectos sociais, culturais, econômicos e 

matemáticos dessa civilização.  

Definidos o espaço e as atividades que iríamos aplicar, começamos a 

pensar como organizar a sala de aula: colamos papéis na parede para expor as 

fotografias e imagens, fixamos os mapas mundi, organizamos uma mesa com livros 

e revistas e distribuímos as carteiras no espaço da sala de aula de modo que 

facilitasse o passeio histórico que os alunos iriam fazer após a exposição dialogada 

do tema com auxílio do multimídia. Providenciamos a vinda de uma pessoa para 

fazer a filmagem da aula, como também a máquina fotográfica para registrar o 

espaço e o desenvolvimento das atividades. 
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            Figura 27 e 28 -  Foto da sala de aula                 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora          
                                        

 

Tudo organizado, chegou o momento de iniciar a aula. Primeiro, 

apresentamos o tema e os objetivos da aula. Falamos do trabalho de pesquisa que 

estava desenvolvendo (já tinha falado antes com a turma sobre a pesquisa) e 

colocamos no quadro a pauta com os pontos que seriam abordados.  

Começamos com questionamentos iniciais sobre a civilização egípcia 

para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema que iríamos 

abordar: Quando você houve a palavra EGITO de que vocês se lembram? O que 

vocês sabem sobre o Egito? Já estudaram sobre essa civilização? Quando? Leram 

algum livro sobre o Egito? Assistiram a algum filme relacionado a essa civilização? 

Quais? (Apêndice A) 

Neste momento, vários alunos disseram que a palavra Egito faz lembrar 

de: Pirâmides, Rio Nilo, deserto; camelos; múmia, oásis, domador de serpente, 

faraós, entre outros. Sobre o estudo desse tema, falaram que viram alguma coisa no 

ginásio (5ª a 8ª séries) há muito tempo atrás. Não se lembram de nenhum aspecto 

relacionado a essa civilização. Quanto aos filmes destacaram: Cleópatra, Moisés, 

José, Os dez Mandamentos, A Múmia, o retorno da Múmia e o Escorpião Rei. 

Questionamos sobre o período de formação da civilização, e apenas um aluno falou 

que foi há 5.000 a.C.. Após essas discussões, fizemos a leitura do texto introdutório 

convidando a todos para conhecer alguns aspectos gerais da civilização em estudo.  

Passamos a realizar uma exposição oral, por meio de slides, sobre o 

Egito, destacando a formação da sociedade, seus limites geográficos, a religião, a 

economia, as ciências, a escrita além de alguns artefatos utilizados pelos egípcios 

no desenvolvimento da sociedade (modelo de papiro, o alfabeto, instrumentos de 
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medição, entre outros). Nesta apresentação observamos a grande atenção e 

interesse que os alunos demonstraram. Após essa exposição, convidamos os alunos 

a realizarem um passeio na história dessa civilização, através das imagens, 

fotografias das Pirâmides de Gizé, da esfinge, de jogos antigos, de instrumentos de 

medição, folhas de papiros que retratavam cenas do cotidiano do Egito, várias 

fotografias do Olho de Hórus entre outras, e de referências bibliográficas como 

enciclopédias, revistas sobre o Egito, livros didáticos de História e Matemática, 

textos sobre História da Matemática, que ficaram disponíveis na sala. Vejamos 

algumas fotos desse momento. 

 

        
        Figura 29 e 30 - Fotos do passeio histórico            
         Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora       
 

 
 

Esse foi considerado o momento mais significativo da aula, pois os 

alunos paravam nas imagens, liam, questionavam, chamavam os colegas para ver 

tais aspectos. Houve questionamento sobre como poderiam conseguir esses 

materiais, se poderíamos emprestar para dar aula no estágio, se poderiam realizar 

esse trabalho com outros temas na Matemática. Isto foi importante, pois 

despertamos a ideia da pesquisa, do planejamento de aula, de estudos 

complementares para contribuir com as aulas de Matemática e como forma de 

desenvolver atividades que pudessem integrar diferentes áreas do conhecimento.  

Dando prosseguimento à aula, organizamos a turma em grupos de 

trabalho e solicitamos que cada grupo escolhesse uma réplica dos artefatos 

expostos na sala, para pesquisar sobre ele nas fontes bibliográficas e elaborar uma 

síntese do mesmo. Dentre os artefatos disponíveis na sala, os mais selecionados 
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foram: A Paleta de Narmer, O Olho de Hórus, A esfinge, A Arte no Egito, Os 

passatempos antigos, O comércio, entre outros.  

Durante a realização dessa atividade, observamos as dificuldades dos 

alunos em realizar a pesquisa, procurando saber que página, em que livro, onde 

encontrar, entre outros questionamentos. Isto nos mostra que os futuros professores 

e até mesmos aqueles que já exercem a profissão docente (número muito reduzido) 

têm dificuldades para realizar um trabalho de pesquisa, assim como para elaborar o 

texto síntese. Dos textos produzidos pelos alunos, destacamos dois: o da Esfinge e 

o Olho de Hórus, que foram ilustrados com desenhos. A foto a seguir representa o 

trabalho realizado pelo grupo que selecionou o Olho de Hórus. 

 

 
Figura 31 - Releitura do Olho de Hórus 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Partimos para a última atividade da noite, (Apêndice B), que tinha como 

objetivo a exploração de um artefato antigo da civilização egípcia. Entregamos a 

cada grupo uma cópia da cabeça de maça do Faraó Narmer para análise. Veja a 

fotografia do artefato.  
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Figura 32 - Imagem da cabeça de maça do Faraó 
Nermer 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Sugerimos que os grupos registrassem as observações feitas no artefato, 

destacando o que ele representava, estimativa do ano em que foi feito, os elementos 

que o constitui. Em seguida, questionamos se nos artefatos apareciam números. E 

neste ponto, foram interessantes os depoimentos dos alunos. Uns colocavam que 

achavam que aquelas manchas pretas seriam alguma representação numérica, mas 

não sabiam quanto; outros diziam que não poderia existir número ali, pois tratava de 

uma placa comemorativa; outro grupo disse que na figura apareciam imagens 

referentes aos faraós, que viam também figuras de animais e algumas manchas 

escuras, mas não as consideravam como números. 

Um grupo nos chamou atenção na conclusão da presença de número e 

os seus valores aproximados, pois um dos componentes tinha trazido para sala de 

aula um texto que apresentava os símbolos da numeração egípcia com os seus 

valores correspondentes. Foram realizando comparações com o que estava posto 

no texto com a cópia do artefato e chegaram a resultados bem aproximados. Outro 

grupo voltou à exposição para olhar novamente uma imagem em que os símbolos 

egípcios estavam expostos. Essas atitudes são consideradas importantes na 

formação de professores por demonstrar habilidades de buscar alternativas para 

solucionar uma situação-problema posta.  

Após a realização desta atividade, os grupos apresentaram suas 

conclusões, e em seguida apresentamos as considerações sobre o artefato 

analisado. Solicitamos ainda, que os grupos realizassem uma avaliação, por escrito, 

da aula. De modo geral, esta foi considerada significativa visto que propiciou 
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momentos de recordações e de ampliação do conhecimento sobre essa civilização, 

conforme mostram os fragmentos de textos dos alunos expostos no quadro abaixo, 

que foi organizado de acordo com algumas das potencialidades pedagógicas da HM 

definidas para o trabalho do professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na seção 4.  

 
Quadro 9 - Potencialidades pedagógicas da HM 

 
 

Potencialidades 
Pedagógicas da HM 

 

 
Fragmentos de textos dos alunos 

História como fonte de 
motivação e recreação 

 a aula foi bastante lúdica, e nos trouxe lembranças dos estudos 
passados, melhorando a criatividade e aprendizagem sobre a cultura 
egípcia. 

 a aula foi bastante interativa, a qual nos passou muitos 
conhecimentos dessa civilização bastante antiga. As professoras 
formadoras planejaram uma aula espetacular que eleva nosso grau 
de conhecimento. Muito obrigada, professoras. 

 

História como fonte de 
objetivos 

 a aula foi bastante interessante, pois nos levou a uma viagem cultural, 
onde adquirimos conhecimento através de recursos visuais. A 
aprendizagem foi proveitosa para exercermos uma desenvoltura em 
sala de aula. 

 essa viagem no tempo nos proporcionou uma melhor compreensão 
da civilização egípcia e sua contribuição para o desenvolvimento da 
humanidade até nossos dias. 

 

História como fonte 
de integração entre 

as áreas do 
conhecimento. 

 

 uma aula dinâmica! Com uma metodologia bastante eclética, onde 
resgatamos com um nostálgico prazer a história de antigas 
civilizações. Em suma foi uma verdadeira viagem no tempo – da 
época do ginásio. Temas como estes e a forma com que foi 
apresentado nos fez assimilar de maneira objetiva todos os conteúdos 
expostos.  

 entramos no túnel do tempo, voltamos a 4.000 a.C., conhecemos um 
pouco mais da cultura egípcia, isto nos enriquece muito culturalmente. 
Nesta busca de conhecimento, esta aula teve um grande proveito no 
aprendizado da História. 

 

Fonte: a autora (2009)  
 

Os fragmentos acima nos fazem retomar as ideias postas por Fossa 

(2006), quando coloca que a HM pode contribuir com o professor no processo de 

ensino, quando promove um repensar no que já foi pensado por outros, como 

forma de selecionar as formas mais adequadas de abordar os conteúdos 

matemáticos. Além disso, contribui na elaboração de atividades de ensino que 

envolvam compreensão, investigação, criação, momento de registro e 
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socialização o que possibilita o desenvolvimento de habilidades matemáticas 

necessárias à vida em sociedade. 

D’Ambrosio (1996) destaca que a HM vem surgindo como elemento 

motivador na tentativa de desmistificar essa ciência dita tão árdua na vida dos 

alunos, provocando medo e ansiedade no ato de aprender. 

Concluída essa atividade, fomos planejar a atividade seguinte que 

ocorreu dois dias depois. Começamos questionando o que tinha sido significativo na 

aula anterior, e os pontos mais destacados foram: a exposição de fotos e imagens 

sobre aspectos do cotidiano da civilização egípcia, bem como, a exposição oral que 

contribuiu para conhecer melhor as coisas dessa civilização. Isto reforça a ideia 

posta na seção 5, de que os documentos históricos (artefatos) promovem ao aluno 

acesso às formas de pensar, de viver e de ver a realidade de outros períodos da 

história, como também perceber a ação do homem produzindo conhecimentos e 

transformando o seu contexto de vida. 

Dando continuidade ao estudo sobre a civilização egípcia, mencionamos 

os objetivos da aula que consistia em apresentar a estrutura organizacional do 

sistema de numeração egípcia e o desenvolvimento de atividades para aplicação 

dos conhecimentos adquiridos sobre o sistema de numeração.  

A exposição oral sobre o sistema de numeração egípcio foi realizada com 

slides que proporcionaram momentos de diálogos com os alunos. Nos slides 

estavam contidas as características principais desse sistema de numeração, os 

símbolos utilizados pelos egípcios para escrever os números, a escrita de alguns 

números utilizando as regras desse sistema, exemplos e regras de como os egípcios 

efetuavam adição, multiplicação e divisão.  

Em seguida, partimos para a leitura dialogada do texto “Os algarismos no 

tempo dos Faraós” de Georges Ifrah (1994) que complementou a exposição oral. O 

texto ampliou o conhecimento acerca dos prováveis significados dos símbolos 

utilizados pelos egípcios, além de mostrar a evolução de escrita de cada símbolo. 

Esse aspecto contribuiu para complementar a leitura do artefato Cabeça de clave do 

Faraó Nermer feita pelos alunos na aula anterior.   

Dando continuidade à atividade, solicitamos aos alunos que, usando a 

simbologia egípcia, realizassem as operações de adição e multiplicação, (Apêndice 

C e D). Essa atividade foi realizada em grupo. A primeira questão era para completar 

uma tabela com símbolos egípcios e algarismos do sistema de numeração indo-
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arábico. Neste item, a dificuldade foi mínima, pois percebemos que eles aprenderam 

bem o valor de cada símbolo egípcio. Esta atividade também proporcionou aos 

alunos um retorno ao texto lido para pesquisarem quando estavam com dificuldade 

de identificar os valores dos símbolos. Alguns alunos trouxeram livros didáticos da 4ª 

e 5ª séries do Ensino Fundamental que contemplavam esse tema. Os comentários 

surgiram dizendo que agora podia trabalhar com mais segurança essa parte do livro 

didático, na sala de aula.  

A segunda questão da atividade, Resolvendo adição e multiplicação com 

símbolos egípcios, solicitava que os alunos realizassem adição, utilizando os 

símbolos egípcios e as regras do sistema de numeração. Observamos que a maioria 

dos alunos, antes, estava realizando as operações, utilizando os algarismos do 

sistema de numeração decimal e depois davam a resposta em egípcio. Foi aí que 

retomamos o enunciado da questão que dizia “faça de conta que você é um 

aprendiz egípcio. Como você faria para efetuar as adições usando somente 

numeração hieroglífica?”. Com essa orientação, começaram a escrever os números 

um embaixo do outro, efetuando a adição e as devidas trocas de símbolos.  

Quanto à terceira questão, tratava de observar uma réplica de um 

artefato (xerocado) de um tablete egípcio escrito em hieróglifos para descobrir os 

números nele contidos. A xerox não estava muito clara em algumas partes, pois o 

próprio desenho do artefato encontrado na internet também estava assim, mas dava 

para perceber diferentes números. Isto deu margem a diversas interpretações, pois 

alguns alunos viam um valor que os outros não viam. E isto é que faz o trabalho de 

arqueólogo enriquecedor à medida que a contribuição de outros olhares serve para 

chegar a uma conclusão acerca do estudo de determinado objeto.  

Na quarta questão, os alunos também deveriam imaginar que estavam 

no Egito, na época dos Faraós, que só conheciam a escrita numérica egípcia e 

teriam que resolver as operações indicadas na atividade (adição e multiplicação). De 

início os alunos queriam fazer as operações com os algarismos indo-arábico e 

depois colocar o resultado em egípcio. Depois, conseguimos que eles fizessem, pelo 

menos as adições, utilizando os símbolos egípcios, pois achavam muito difícil 

realizar as multiplicações. Resolveram que colocariam o resultado na escrita egípcia. 

O comentário que surgiu foi que os egípcios tinham um trabalho muito grande para 

registrar tantos símbolos, na resolução das operações: Imaginem se os números 

fossem muito grandes. Cansavam as mãos de tanto escrever esses símbolos. 
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Aproveitei esse comentário para alertá-los para as dificuldades que os alunos das 

séries iniciais sentem ao escrever e efetuarem cálculos com números muito grandes. 

Devemos perceber que todos nós passamos por essa etapa de dificuldades para 

compreender o processo de construção do conhecimento pelo aluno que está sob 

nossa responsabilidade.  

Ao final das operações realizadas na questão quatro, solicitamos que 

fosse explicado o procedimento para respondê-las e se tinha uma forma mais 

simples de resolver as multiplicações. Alguns alunos se posicionaram oralmente, 

dizendo que o mais fácil era multiplicar quadruplicando logo ao invés de ir só 

dobrando. Outros disseram que melhor seria utilizar a numeração e a forma de 

resolver de hoje e depois transformar o resultado para os símbolos egípcios. Mas, 

também enfatizaram que a adição é mais fácil de resolver, pois são menos números 

e as trocas ficam mais fáceis de fazer. Ressaltaram, ainda, que era um trabalho 

muito cansativo para serem registrados todas as operações em pedras, papiros e 

outros documentos. 

Avaliando a atividade desenvolvida, podemos perceber que esta 

conseguiu prender a atenção dos alunos, pois a maioria não saiu para o intervalo, 

enfatizando que estava gostando de resolver as contas em egípcios, e isto era um 

dos nossos objetivos: motivá-los para resolvê-los. Foi um trabalho bastante 

cansativo, pois tínhamos que dar assistência a cada grupo, tentando responder aos 

questionamentos feitos e observando o que acontecia no momento da realização 

das atividades para registrar depois. Percebemos que houve uma boa aprendizagem 

sobre o sistema de numeração egípcio.  

Dando continuidade à aula, o próximo passo foi aplicar alguns jogos 

didáticos (Apêndice F). Estes tinham, como objetivos, a retomada da escrita de 

números, utilizando a simbologia egípcia e alguns aspectos gerais dessa civilização. 

Os jogos aplicados foram: Jogo das Perguntas e Respostas; Jogo da Memória; Jogo 

de Tabuleiro e a Trilha Egípcia. 

Cada grupo recebia as regras do jogo, jogavam e discutiam outra 

variação para o mesmo. Em seguida, havia uma troca dos jogos entre os grupos, 

dando oportunidade para que todos passassem por todos os jogos, o que não 

aconteceu devido ao tempo.  

Observando esse momento da atividade, vimos o quanto o jogo promove 

a descontração e a busca pela resposta certa. No momento deles dizerem a 
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resposta à pergunta ou a busca pela carta que formaria o par, alguns alunos 

recorriam às anotações nos cadernos ou em outros textos, de forma que aos poucos 

não foi mais preciso pesquisar, pois as coisas fluíam mais rapidamente. Em 

decorrência dessa atividade, verificamos que a alegria, o interesse e a motivação em 

participar do jogo são características inerentes ao ser humano, independentemente 

do sexo e da idade.  

Nesta atividade, constatamos que houve uma boa aprendizagem sobre o 

sistema de numeração egípcio. Os alunos consideraram significativa a utilização dos 

jogos como forma de aprendizagem e fixação dos conteúdos estudados.  

Destacaram a necessidade de construção de outros jogos, englobando 

todos os sistemas de numeração estudados no final dessa unidade.  

O objetivo da terceira atividade era que os alunos construíssem um 

quadro síntese ou um texto sobre a civilização egípcia, (Apêndice J) evidenciando 

aspectos gerais e matemáticos. Para tanto, deveriam pesquisar em livros didáticos 

de História e de Matemática referentes ao Ensino Fundamental, na internet, em 

enciclopédias, nos livros de História da Matemática disponíveis na Biblioteca da 

Instituição ou em outro ambiente, bem como nos textos, exposições e discussões 

orais apresentadas em sala de aula.  

Observamos que, naquele momento da aula, não seria possível a 

realização daquela tarefa, tendo em vista o número reduzido dos recursos 

disponíveis para sua realização: a internet não estava funcionando, a funcionária da 

biblioteca chegou bastante atrasada, entre outros fatores. Propomos que fosse feito 

em casa e que poderia ser entregue em uma data prevista. Percebemos que alguns 

alunos, no intervalo, foram à biblioteca e pegaram o livro História da Matemática de 

Boyer e ao voltar à sala de aula, folheando o livro diziam que não estavam 

compreendendo muito o texto desse livro, pois era muito difícil a sua leitura. 

Orientamos que buscassem nos livros didáticos de Matemática e de História do 

Ensino Fundamental, mas também poderiam fazer pesquisa na internet e em outros 

livros.  

Foi também sugerida que os grupos construíssem uma réplica de um 

papiro, (Apêndice E), no qual deveriam escrever números utilizando os símbolos 

egípcios. Neste momento começou o questionamento: Com que material devemos 

construir esse documento (artefato)? Surgiram diversas soluções para tal questão: 

podemos fazer utilizando folha de bananeira; não, podemos usar folha de coqueiro 
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entrançada; folha da carnaúba também serve; será que a casca do milho verde 

serve? E continuaram as interrogações. Propomos que eles testassem fazer nos 

materiais por eles escolhidos e nos trouxessem os resultados no dia previsto. Ficou 

acertado que, no último dia de aula da disciplina, fossem apresentadas as réplicas 

dos papiros e o quadro síntese sobre a civilização egípcia. Algumas das réplicas e 

das sínteses produzidas pelos alunos serão expostas na atividade final, pois foi 

neste momento que as recebemos. 

 

6.2 CONHECENDO A MATEMÁTICA DOS BABILÔNICOS  

 

Dando continuidade ao estudo do tema Sistemas de Numeração, partimos 

para a introdução do estudo da Civilização Babilônica. Tínhamos sugerido, na aula 

anterior, que os alunos trouxessem algo que lembrasse essa civilização. Para a 

nossa surpresa, um aluno trouxe um resumo sobre a Mesopotâmia destacando a 

religião, sociedade, arte, escrita, entre outros. A pesquisa foi realizada nos livros 

didáticos de História. Solicitamos que ele fizesse a exposição do texto, e fomos 

complementando as informações. Outros alunos trouxeram algumas figuras. 

Aproveitamos para expor imagens sobre essa civilização relacionadas à escrita 

cuneiforme, o Painel de UR, a Porta de Ihsar, entre outros. O artefato que chamou 

mais atenção dos alunos foi o Painel de UR, visto que nele estão expostas situações 

de vida dos mesopotâmicos, bem como situação de guerra vivida por esse povo. A 

seguir, apresentamos algumas imagens exibidas no momento da exposição oral 

sobre a civilização babilônica  

            
                   

                      
 
             Figura 33 - Estandarte de UR                Figura 34 - Tablete de argila - escrita                                        
             Fonte:                                                     cuneiforme 
             http://www.imagem.google.com.br         Fonte: http://www.imagem.google.com.br 
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Após esse momento, entregamos aos grupos algumas réplicas de tabletes 

de argila (artefatos) com escritas babilônicas. Esses tabletes foram construídos por 

nós, compramos a argila e fomos moldando e escrevendo, com um instrumento de 

madeira, alguns números utilizando os símbolos babilônicos. Solicitamos que 

observassem o artefato e descobrissem valores dos símbolos neles contidos. Os 

artefatos (tabletes de argila) propiciaram aos alunos momentos de manipulação, 

observação e redescoberta, pois ao tomá-los em suas mãos, procuravam descobrir 

como foi feito, quando, em que época era escrito dessa forma e outras indagações 

que promovem a aquisição e ampliação de conhecimentos. Esta era a nossa 

intenção, utilizar artefatos em atividades de ensino, que possibilitassem a ampliação 

dos conhecimentos dos professores em formação. 

Os grupos analisavam cada tablete, escreviam suas sugestões e 

passavam a observar outros, de modo que os artefatos passaram por todos os 

grupos. Em alguns dos tabletes, a escrita estava mais fácil de decifrar, outros não, 

era preciso conhecer as regras para escrever os números em babilônico. 

Mesmo assim, sugiram algumas hipóteses, o cravo seria o dez e o asno 

seria o um, pois, só apareciam dois símbolos, ou seja, associaram o que tinham 

aprendido com o sistema egípcio. Baseados nas hipóteses lançadas pelos grupos, 

esclarecemos os aspectos da escrita numérica babilônica. Durante a explicação, 

surgiram vários questionamentos tais como: como os babilônicos escreviam as 

contas na argila? Como eles representavam números grandes? Como eles sabiam 

onde podiam ler um e sessenta se o símbolo era o mesmo? Fomos tentando 

esclarecer, na medida em que apresentávamos oralmente a estrutura organizacional 

do sistema de numeração babilônico. Vejamos algumas figuras que foram exibidas 

na apresentação do sistema de numeração babilônico. 

 

 

 



162 
 

   
           Figura 35 -  Escrita numérica babilônica         Figura 36 -  Escrita numérica babilônica  
            Fonte:                                                               Fonte:  
            <http://www.imagem.google.com.br>             <http://www.imagem.google.com.br> 

 

Esse momento foi de grande aprendizagem, pois os alunos nunca tinham 

visto esse tipo de escrita e nem tinham ouvido falar do sistema de numeração 

babilônico. Apenas uma aluna que já atua como professora falou que já tinha visto 

no Livro Didático de Matemática, mas que não tinha compreendido nada. Assim, 

percebemos a necessidade de ampliar o conhecimento matemático dos professores 

que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que as tendências atuais 

de ensino requerem do professor um conhecimento mais amplo do conteúdo que vai 

ser abordado em sala de aula.   

Durante a exposição oral sobre o sistema de numeração babilônico, foi 

muito explorado o valor posicional utilizado por estes povos e as dificuldades para 

decifrar os registros dessa civilização, tendo em vista que estes representavam o 

momento que estava sendo realizada a situação. Ressaltamos que as pesquisas no 

campo da História da Matemática, enfatizam que há um grande número de tabletes 

de argila que ainda não foi decifrado. Explicamos no quadro de giz, a escrita de 

vários números, utilizando a simbologia babilônica. O passo seguinte da aula foi 

aplicar a atividade em que os alunos deveriam utilizar a escrita babilônica. 

Na realização desta atividade, em que os alunos deveriam escrever 

alguns números relativos à sua vida, percebemos, por meio das discussões no 

coletivo, que houve uma boa compreensão do sistema de numeração babilônico. 

Surgiram algumas dificuldades para escrever os números de maior quantidade, mas 

foram superadas por meio da explicação no coletivo e na interação com os colegas 

dos grupos. 
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6.3 OS NÚMEROS NA CIVILIZAÇÃO MAIAS 

 

Como fazíamos em todas as aulas, começamos com uma retomada dos 

conteúdos trabalhados na aula anterior. Em seguida, passamos a questionar sobre o 

que a turma sabia sobre a civilização maia. Perguntamos se alguém tinha estudado 

essa civilização, onde ela estava localizada, que imagens eles tinham dessa 

civilização. Para nossa surpresa, nenhum dos alunos tinha ouvido falar sobre os 

maias. Quando começamos a mostrar fotografias e imagens dos símbolos 

numéricos dessa civilização, os alunos disseram que tinham visto alguma coisa na 

televisão (em algum programa) e nos novos Livros Didáticos de Matemática que 

chegam a escola, mas não sabiam nada a seu respeito.  

A partir desse momento, fizemos uma exposição dialogada sobre alguns 

aspectos da cultura dos maias sem, no entanto, nos aprofundarmos, pois o nosso 

objetivo era estudar a organização do seu sistema de numeração. Vejamos algumas 

das figuras que exploramos na exposição oral. 

 

      
Figura 37 - Localização da civilização    Figura 38 - Pirâmide de Kukulcán 
Maia                                                          
Fonte:                                                      Fonte: 

                   <http://www.imagem.google.com.br>     <http://www.imagem.google.com.br>                                           
                                                 
 

 Com o recurso do multimídia, focalizamos as características do sistema 

de numeração maia, mostrando os símbolos utilizados por eles para escrever os 

números e como se estrutura o sistema de numeração por eles usado. Propiciamos 

exemplos da escrita de vários números, usando esses símbolos e convidamos os 



164 
 

alunos a representar outros no quadro de giz. Vejamos algumas imagens exibidas 

durante a exposição oral sobre a civilização maia. 

 

             
                  Figura 39 - Escrita numérica Maia            Figura  40 - Escrita numérica Maia 
                  Fonte:                                                    Fonte: 
                  <http://www.imagem.google.com.br>      <http://www.imagem.google.com.br> 

 

O que mais chamou atenção dos alunos, neste sistema de numeração, foi 

a presença de um símbolo para o zero, pois no sistema egípcio e babilônico não era 

utilizado. Todos consideraram a escrita numérica maia muito difícil, apesar de serem 

utilizados apenas três símbolos para escrever os números. 

 

6.4 A ESCRITA NUMÉRICA DOS ROMANOS 

 

Depois de estudarmos o sistema de numeração maia, chegou o momento 

de apresentar o sistema de numeração romano. Antes de discutirmos sobre a 

organização do sistema de numeração romano, perguntamos o que a turma sabia 

sobre essa civilização, onde tinha estudado esse assunto, se os livros didáticos 

ainda exploravam muito esse tema. Suas reminiscências sobre a civilização romana 

estão direcionadas para a história dos gêmeos: Rômulo e Remo; Roma lembra o 

papa, pois é lá que ele mora. Fomos apresentando alguns aspectos dessa 

civilização como forma de motivar o aluno a pesquisar sobre ela. Podemos 

exemplificar com algumas das imagens exibidas na aula. 
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                  Figura 41 - Coliseu - Roma                        Figura 42 - Basílica de São Pedro –  
                  Fonte:                                                        Roma 
                  <http://www.imagem.google.com.br>          <http://www.imagem.google.com.br> 

 

Ao utilizar esses artefatos, estamos colaborando com os alunos na 

ampliação do conhecimento em diferentes épocas como nos diz Certeau (2007) que 

a história de cada sociedade se conhece por meio dos instrumentos que lhe são 

próprios. E esta ideia nos leva a pensar na necessidade de fazer com que os alunos 

de cursos de formação de professores tenham oportunidade de realizar pesquisas 

que favoreçam a integração entre as diferentes áreas do conhecimento. Por meio da 

pesquisa histórica podemos pôr em cena um movimento que tende a reorganizar as 

ideias da construção do conhecimento. Neste movimento, buscamos, nas fontes 

históricas, elementos que nos fazem compreender o sentido de integrar saberes na 

formação docente. 

Retomando a atividade, procuramos descobrir o que os alunos sabiam 

sobre o conhecimento matemático da civilização romana. Eles lembraram que 

estudaram os algarismos romanos na escola e que os romanos utilizavam letras 

para escrever os números e os seus respectivos valores. Eles ainda disseram que, 

geralmente o professor passava para eles escreverem de um a cem, usando 

algarismos romanos. Era uma atividade mecânica, não havia nenhuma correlação 

do uso desses algarismos em situações do dia-a-dia. 

Quanto à presença desse conteúdo nos livros didáticos em que 

estudaram, mencionaram que tinha uma infinidade de exercício sobre os algarismos 

romanos. E eles tinham que decorar aquela sequência, pois às vezes teriam que 

recitá-la ou eram questionados para responder como se escreviam qualquer número 

oralmente (era um martírio). Também nos disseram que os algarismos romanos 
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ainda hoje são usados nos relógios, capítulos de livros, determinação de séculos, 

nome de papas. 

A história dos algarismos romanos surge de forma muito simplificada nos 

livros didáticos. Não há uma exploração sobre os aspectos gerais dessa civilização e 

nem há destaque sobre a forma como os romanos operavam, bem como a maneira 

como era organizada o sistema de numeração romano. 

Fomos seguindo na aula, questionando o que sabiam sobre as 

características do sistema de numeração romano, e assim, foram dizendo a 

representação de alguns números, quantas vezes podiam repetir o I, X, C M; o que 

significava o traço em cima de uma letra (alguns sabiam, outros não). Perguntei 

sobre a base, se era ou não posicional, se tinha um símbolo para o zero, se era 

aditivo e subtrativo, entre outras questões.  

À medida que eles falavam, complementávamos essas informações, por 

meio da exposição oral. Exemplificamos a escrita de outros números, usando os 

símbolos da escrita romana. Esta parte do conteúdo, os alunos não tiveram 

dificuldades, pois foi apenas uma retomada de um tema que já tinha sido estudado 

há muito tempo. 

 

6.5 UM ANTIGO SISTEMA CONHECIDO POR TODOS NÓS 

 

Dando prosseguimento ao estudo dos sistemas de numeração, iniciamos 

o trabalho com o sistema de numeração indo-arábico. Inicialmente, questionamos 

sobre o que eles sabiam dessas civilizações. As respostas que obtivemos foram que 

a Índia tem uma grande população e aparenta ser muito pobre pelas imagens que 

aparecem na televisão; a Arábia é muito rica em petróleo, as pessoas de lá se 

vestem diferente de nós e têm muitos conflitos religiosos; nunca tinham estudado 

essas civilizações, o que sabemos sobre elas é pela televisão. 

Como o nosso objetivo naquele momento era o estudo do sistema de 

numeração indo-arábico (sistema de numeração decimal - SND), destacamos 

oralmente alguns aspectos gerais das duas civilizações e, seguimos a aula 

,perguntando se eles conheciam os algarismos indo-arábicos; por que eles são 

chamados de indo-arábicos?  

Para nossa surpresa todos colocaram que os algarismos que conheciam 

eram os romanos. Toda vida que ouviam falar em algarismos o que vinha na cabeça 
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eram os algarismos romanos. Sobre porque o nosso sistema é também chamado 

indo-arábico, eles não sabiam e disseram que nunca tinham estudado e nem se 

preocupado com essa questão. Estas constatações nos leva a pensar como é 

desenvolvido esse tema pelos professores que ensinam Matemática (professores 

polivalentes). Provavelmente, não há explicações sobre estas e outras questões, 

quando é abordada na sala de aula essa temática. Com a nossa experiência de 

formação, percebemos que o professor segue direto para trabalhar o sistema de 

numeração decimal, sem realizar nenhuma ligação com a história de criação do 

mesmo. Por isso, é recomendado que sejam explorados nos cursos de formação os 

aspectos históricos do conhecimento matemático e de outros campos do saber.  

Questionamos sobre o que significava para eles número, numeral e 

algarismos, dando origem a uma discussão muito boa, pois os alunos consideravam 

o número como sendo a sequência de zero a nove, algarismos como sendo os 

símbolos romanos; e o numeral, os símbolos que representavam os números. 

Perguntamos aos alunos se outras quantidades maiores que nove representavam ou 

não número. E assim, fomos organizando as ideias e reelaborando um 

conhecimento que estava cristalizado equivocadamente na memória desses alunos 

que serão futuros professores e até dos que já os são. 

Fizemos a exposição oral sobre a organização do sistema de numeração 

decimal, colocando as principais características desse sistema. Mostramos vários 

exemplos da escrita numérica, utilizando a decomposição e a composição do 

número em potências de dez, explicamos a questão do valor posicional, o que 

significava valor relativo e absoluto. 

Sobre o valor absoluto (VA) e valor relativo (VR) foi bem interessante, pois 

alguns alunos disseram que se lembravam da época do seu estudo que a professora 

colocava essas setinhas para que escrevêssemos o VA e VR sem sabermos o que 

significavam essas letras. Era apenas para colocar um número na ponta da seta, 

observando o modelo dado por ela. Isso nos mostra que esse tema não era bem 

explorado na sala de aula, o que acarretaria a não compreensão na resolução das 

operações fundamentais.  

Ao final da aula, fomos retomar o estudo realizado questionando, 

oralmente, o que é um sistema de numeração? Qual a função da base num sistema 

de numeração? Para que serve o zero na escrita numérica? Quais as confusões que 

poderiam surgir sem a presença do zero? E assim, fomos dando um fecho na aula 
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sobre os sistemas de numeração, aplicando uma atividade síntese que contemplava 

questões referentes à escrita numérica com a utilização dos sistemas de numeração 

babilônico, maia, romano e indo-arábico. Em seguida, realizamos a correção no 

coletivo. Não contemplamos o sistema egípcio, pois já tinha sido mais explorado em 

outras atividades. 

 

6.6 AVALIANDO O PERCURSO PARA REDIRECIONAR O TRABALHO 
 

Finalmente, chegou o dia da entrega das sínteses que os grupos 

elaboraram sobre a civilização egípcia, contemplando os aspectos gerais e 

matemáticos (Apêndice J), junto com as réplicas dos papiros. O objetivo da síntese 

era observar o desenvolvimento de competências referentes à busca pela 

informação (pesquisa), a capacidade de síntese, desenvolvimento da escrita, a 

organização do texto, entre outras. Quanto à réplica do papiro, pretendíamos 

observar à criatividade, a compreensão do conteúdo trabalhado, a capacidade de 

tomar iniciativa para resolução do problema proposto, o trabalho coletivo e outros 

aspectos. 

De início, pensamos que a construção da réplica do papiro não fosse 

realizada, mas para a nossa surpresa, recebemos cinco réplicas, que foram feitas no 

talo da bananeira seco e em folhas de bananeira verde, em folhas de milho seco e 

folha de carnaúba (fizeram uma esteira em forma retangular, com folhas trançadas). 

Outro grupo envelheceu a folha de papel peso 40, com lápis cera e depois escreveu 

alguns símbolos egípcios. Um grupo também demonstrou criatividade ao utilizar filtro 

de papel reciclado. Vejamos algumas das réplicas de papiros construídas pelos 

alunos. 
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             Figura 43 e 44 - Réplica de papiro egípcio            
             Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

A concretização desta atividade permitiu avaliarmos que, quando 

proporcionamos momentos, em sala de aula, para que o aluno desenvolva a 

criatividade, estamos contribuindo para o desenvolvimento do saber-fazer que é 

essencial para a atuação docente.  

No segundo momento da aula, aplicamos uma atividade utilizando os 

sistemas de numeração estudados, (Apêndice G), com o objetivo de verificarmos a 

compreensão, dos alunos, acerca da estrutura organizacional dos sistemas de 

numeração estudados. Vimos que, nesta atividade, os alunos apresentaram mais 

dificuldades na escrita dos números utilizando os algarismos maias, tendo em vista 

que era a primeira vez que eles estudavam aquele assunto. Mas, com nossa ajuda e 

o acompanhamento nos grupos, conseguimos uma boa atuação de todos. 

Explicamos-lhes que não era uma atividade avaliativa, portanto, ficassem à vontade 

para questionar e perguntar quantas vezes quisessem, e assim, conseguimos fazer 

com que todos se envolvessem na atividade. 

Após o intervalo da aula, demos prosseguimento com a aplicação de um 

questionário avaliativo de todos os encontros realizados (Apêndice H). Esse 

instrumento era composto de 04 (quatro) questões subjetivas: (1) Que contribuições 

as fotografias, imagens, xerox de documentos antigos da história, tabletes de argila, 

textos da história da matemática entre outros artefatos, trouxem para a sua 

formação enquanto educador(a)?  (2) Nos estudos sobre os antigos sistemas de 

numeração (egípcio, babilônico, maia, romano e indo-arábico) destaque o que você 

aprendeu? (3) Como você se sentiu manuseando tabletes de argila, contendo 

algumas escritas numéricas dos povos babilônicos? E construindo uma réplica de 
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um papiro? (4) Qual é a importância da integração dos conteúdos da História com os 

conteúdos da Matemática para a sua profissão de professor?  Antes de começarem 

a responder, colocamos que não era necessário se identificar, poderiam ficar à 

vontade para responder a seu modo.  

Para analisar as respostas dadas pelos alunos, vamos retomar o 

esquema 4 que sintetiza o nosso pensamento sobre atividade de ensino mediada 

por artefatos. Neste esquema, colocamos que a atividade de ensino mediada por 

artefatos possibilita a participação ativa do aluno e a resposta dada por um dos 

alunos à primeira questão demonstra essa afirmação quando diz que, 

 
todos os artefatos enriqueceram meus conhecimentos e com certeza trouxe 
para minha formação como educadora, o prazer da curiosidade de querer 
saber mais e mais. 
 
despertou meu interesse e me levou a pesquisar essas civilizações tão ricas 
culturalmente. 
 
me trouxe conhecimentos dos quais eu saberei aproveitar em pesquisas, 
exposições com meus alunos, para que eles possam ter uma formação 
diferente da minha, pois nunca tive essa oportunidade. 

 

Essa forma de pensar demonstra que as atividades propostas 

promoveram a ampliação do conhecimento dos alunos, tanto da Matemática como 

de outras áreas, como está retratada nas falas:   
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saber a origem do nosso sistema de numeração é muito importante, porque 
só assim podemos ensinar com mais qualidade os nossos futuros alunos. 
 
adquirir conhecimentos; relacionar o número antigo com o atual; rever 
conteúdos e enriquecer minha cultura e viajar na civilização egípcia. 
 
aprendi coisas que não sabia, pois quando fiz o fundamental não estudei 
essas coisas, vi apenas os números romanos. Agora posso ensinar meus 
alunos e netos, novos métodos. Para mim foi muito proveitoso este assunto. 
Foi ótimo. 
 
contribuíram para um melhor entendimento da matemática antiga. 
 
muito importante para meu aprendizado. Uma experiência a qual irá me 
ajudar a explicar melhor, caso precise, em estágios. Aprendi muito sobre a 
história dos egípcios, da qual não tinha conhecimento. 
 
as fotografias, imagens, xerox de documentos antigos da história e os 
materiais usados nas aulas trouxem-me conhecimentos da história da 
matemática e irei trabalhar com os alunos em sala de aula. 
 
relembramos aulas que tivemos quando estudamos o ginásio e 
enriquecemos mais ainda o nosso conhecimento. 
grandes contribuições, pois essa metodologia aplicada, além de nos 
ensinar, praticamente voltou ao passado e pudemos vivenciar melhor essa 
época. 
 
contribuíram para o meu conhecimento quanto à origem e a história da 
matemática. 

 
 

A utilização de artefatos como elemento mediador da aprendizagem, 

também contribui para que o professor possa pensar qual artefato utilizar e como 

criar seus próprios de acordo com a turma que vai atuar como está colocado nas 

falas, 

 
achei todos esses recursos riquíssimos de informações, de conhecimento e 
aprendizado, pois a partir de então nós, como educadores, temos subsídios 
suficientes para passar aos nossos alunos. 
 
novos conhecimentos e novas práticas para transmitir aos meus novos 
alunos do futuro próximo. 
 
fiquei simplesmente maravilhada ao ser apresentada a uma matemática 
inovadora e prazerosa. 
 
muita contribuição, pois vi que podemos, que é possível trazer, através 
destes materiais, o passado até os nossos dias. 

 
 

Sobre a Questão 2 que se referia ao que os alunos tinham aprendido no 

estudo dos antigos sistemas de numeração, selecionamos as falas dos alunos de 

acordo com os tipos de saberes elencados na construção do perfil do professor que 
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atua na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentados no 

esquema 2 deste trabalho: Saber do Conteúdo Disciplinar; Saber da Ação 

Pedagógica; Saber do Currículo; Saber Ser e Conviver.  Sobre o saber do conteúdo 

disciplinar, constatamos que as atividades desenvolvidas contribuíram para 

ampliação do conhecimento matemático, visto que os alunos afirmaram que 

aprenderam 

 
[...] a fazer cálculos usando os sistemas de numeração de outros povos e a 
resolver situações-problema de diversas formas, antes desconhecidas para 
mim. 
 
símbolos que eram usados por esses povos; que a matemática é uma 
ciência muito antiga; que os números nem sempre foram apresentados 
como são hoje. 
 
os símbolos matemáticos de cada civilização e as formas como eles 
trabalhavam a matemática. 
 
 
como essas civilizações usavam as quatro operações, seus símbolos, etc. 
 
a história das antigas civilizações, conhecendo a escrita egípcia, em forma 
de desenhos. 
 
que tudo começou através de símbolos, como é até hoje, só que bem mais 
difícil. 
 
[...] tanta coisa, mas o que mais aprendi foi a forma egípcia de numeração. 

 

 

Estas falas só vêm reforçar o que coloca Fiorentini; Souza Junior; Melo, 

ao se referirem à importância do professor ter um domínio profundo do 

conhecimento que vai ensinar, para que possa ter  

 
[...] autonomia intelectual para produzir o seu próprio currículo, constituindo-
se efetivamente como mediador entre o conhecimento historicamente 
produzido e aquele – o escolar reelaborado e relevante socioculturalmente – 
a ser apropriado/construído pelos alunos. (FIORENTINI; SOUZA JR; MELO, 
1998, p. 316)  

 

A partir desta citação retomamos o pensamento de Fiorentini (1995) que 

esclarece que a maneira como conhecemos e imaginamos os conteúdos que vamos 

ensinar tem intensas implicações no modo como os escolhemos e os exploramos 

didaticamente na sala de aula. 
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Quanto ao Saber da Ação Pedagógica, destacamos a fala do aluno que 

coloca, aprendi como é importante termos conhecimentos sobre estes estudos, vai 

servir para minhas atividades durante toda minha vida como profissional. Esta 

compreensão do aluno vem ao encontro das ideias de Tardif (2002) que a 

profissionalização docente exige do professor capacidade de dominar, integrar e 

mobilizar saberes considerados essenciais na sua ação docente. Saber articular os 

saberes do conteúdo com os saberes pedagógicos possibilita ao professor refletir 

sobre a prática educativa de forma mais consciente, como nos diz Shulman (1986), 

articular sem dicotomizar o conhecimento do conteúdo dos procedimentos didáticos. 

No que se refere ao Saber Ser e Conviver, o destaque foi dado às falas 

de dois alunos que nos dizem como é importante conhecer como viviam as 

civilizações e as dificuldades que tinham; aprendi que o ser humano em qualquer 

época ou raça são diferentes em suas culturas, religiões, economias, etc. Daí a 

necessidade do professor saber contextualizar o conteúdo a ser desenvolvido em 

sala de aula, pois é no contexto que se compreende o significado do que foi 

produzido em um determinado momento, em que estão presentes os aspectos 

afetivos, cognitivos culturais e sociais. 

Perguntamos aos alunos, na Questão 3, Como tinham se sentido 

manuseando tabletes de argila contendo algumas escritas numéricas dos povos 

babilônicos e construindo réplica de um papiro egípcio. Procuramos organizar as 

falas dos alunos de acordo com as potencialidades pedagógicas da HM 

contempladas no esquema 3, que subsidiará a formação de professores da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental: história como fonte de 

motivação e recreação; história como fonte de objetivos; história como fonte 

significação e compreensão; história como fonte de promoção de atitudes e 

valores e história como fonte de integração entre áreas do conhecimento.  

Se tomarmos a história como fonte de motivação e recreação, os alunos 

assim se expressaram: 
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manuseando a argila eu me senti curiosa, tentando adivinhar o significado 
dos desenhos. Fiquei empolgada e também decepcionada porque não 
consegui concluí-lo com as folhas da bananeira, mas tentei refazê-lo e não 
deu certo outra vez. Como escriba me senti um fracasso. 
 
me senti curiosa para saber mais sobre as civilizações. Quanto ao papiro, 
fiquei imaginando o quanto era importante o documento naquela época. 
 
no manuseio da argila fiquei com uma curiosidade de voltar no tempo e 
saber como eles viviam e como eles resolviam os seus problemas 
matemáticos. 
 
como se estivesse no século onde era usado estes tabletes. São muito 
interessantes. Sobre o papiro é como se fosse criação nossa realmente. 
 

 

A utilização do artefato histórico foi visto nesta atividade como elemento 

fundamental para instigar a pesquisa, a curiosidade e a criatividade, como bem 

coloca D’Ambrosio (1996) que a história vem surgindo como um componente 

motivador para aprendizagem de conteúdos matemáticos. Certeau (2007) defende 

que os objetos (artefatos) fornecem meios de fazer aparecer diferenças 

concernentes aos novos objetos de estudo. Mendes (2001a) referindo-se às fontes 

históricas explica que estas podem constituir-se em desafios para o 

desenvolvimento da criatividade e da construção de conhecimento pelo aluno. 

Oportunizá-los a investigá-las os conduz a descobertas significativas que interferem 

no seu crescimento intelectual. 

Quando nos referimos à história como fonte de promoção de atitudes e 

valores, encontramos alunos que se expressaram assim: 

 
senti vivenciando os momentos daqueles povos, quando confeccionava 
estes artefatos. 
 
senti como se estivesse dentro da própria época, todas as dificuldades que 
eles tinham em se pronunciarem através da escrita. 

 
 
vendo a olhos vistos o real material utilizado e feito nesta época nos dá uma 
sensação de passado e antiguidade. 
 
ao pegar na argila achei interessante. E ao construir o papiro senti uma 
importante atividade, pois vi que consegui fazer algo de valor. 

 
 
é como se estivesse vivendo épocas distantes e vivenciando dificuldades 
que eles tiveram. 
 
quanto o tablete de argila e a réplica do papiro, muito interessante a 
inteligência daqueles povos, procurar materiais que pudessem fazer a 
escrita. 
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Esses fragmentos das falas dos alunos permitem estabelecer uma 

relação com o que está posto nos PCN (BRASIL, 1997), quando retrata que o 

professor ao revelar a Matemática como uma criação humana, mostrando as 

preocupações e dificuldades pelas quais as diferentes culturas passaram, permite 

desenvolver no aluno atitudes e valores mais favoráveis na presença do 

conhecimento matemático. 

Para a história vista como fonte de significação e compreensão podemos 

encontrar nas falas dos alunos esse aspecto do uso da HM como recurso 

metodológico, quando coloca que  

 
me senti voltando no tempo de nossos antepassados, como se estivesse na 
idade antiga. 
 
me senti um egípcio nos dias de hoje, usando a imaginação e a criatividade 
para poder escrever algo relativo a essa civilização. 

 
 
a dificuldade em fabricar e escrever da forma como eles faziam, me deixou 
mais fascinada com a determinação dessas civilizações em deixar sua 
história escrita. 
 
me senti o próprio escriba ao fazer anotações para os grandes senhores. 
Foi bastante emocionante, valeu. Foi um assunto bem fácil de desenvolver. 

 
 
achei muito importante tomar conhecimento de algo que foi muito 
importante no passado. 

 

Mendes (2006) esclarece que é plausível utilizar os conhecimentos 

matemáticos produzidos em outras épocas para produzir novos conhecimentos, 

comparar com a produção anterior e, assim, ampliar o corpo de conhecimento já 

existente. E neste movimento de reconstituição histórica sugere a necessidade de 

armazenar, selecionar e dispor das informações matemáticas conforme as 

necessidades configuradas em diferentes contextos e épocas que perpassam na 

produção sociocultural de cada sociedade. 

Fossa (2006) acrescenta ainda que a HM pode contribuir com o 

professor no processo de ensino, pois promove um repensar no que já foi 

pensado por outros, como forma de selecionar as formas mais adequadas de 

abordar os conteúdos matemáticos e de contribuir para elaboração de atividades 

de ensino que envolvam compreensão, investigação e possibilita o 

desenvolvimento de habilidades matemáticas necessárias à vida em sociedade. 
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Na Questão 4 que se referia a qual é a importância da integração dos 

conteúdos da Matematica com conteúdos de outras áreas do conhecimento para a 

profissão de professor, constatamos que todos os alunos consideraram significativa 

essa integração, uma vez que ao desenvolver as atividades propostas tiveram 

oportunidade de ampliar os conhecimentos de diferentes componentes curriculares, 

o que está referendado nos fragmentos das falas dos alunos: 

 
além de aprender a matemática também aprendemos a história e a cultura 
de um povo. 
 
é muito importante, pois tanto os conteúdos de História quanto os de 
Matemática podem caminhar juntos. 
 
a interdisciplinaridade facilita o estudo dessa temática. 
 
pude perceber até agora no meu aprendizado, que uma disciplina pode ser 
integrada a outra, e que o aluno aprende muito mais fácil com isso, pois fica 
mais divertida a aprendizagem. 
 
fazer o aluno perceber que existe interdisciplinaridade e integração no 
conhecimento. 
 
é uma maravilha, pois minimiza um pouco as dificuldades que muitos tem 
em aprender matemática. 
 
é muito importante essa integração, pois é necessário conhecer a história, é 
da história que surgiu a matemática. 
 
a importância é que aprendi a ensinar as duas disciplinas juntas, sem 
nenhuma restrição. Acabou aquele tabu de que matemática é só número, 
aprendi que matemática também tem história, principalmente das grandes 
civilizações. 

 
porque inserindo a história na matemática irei introduzir aos meus alunos a 
compreender como surgiu, ou melhor, o início do estudo da matemática. 
 
dinamizar as aulas de matemática e ampliar conhecimentos. 

 

Ao estudar as disciplinas separadamente estamos corroborando com as 

ideias de D’Ambrosio (1996) que nos esclarece o reflexo de uma cultura fundada 

num pensar disciplinar: agrava o poder associado àqueles que são detentores desse 

conhecimento fragmentado. E, em matemática, isso é mais grave, pois já existe o 

estigma de que quem sabe matemática é muito inteligente, tem mente brilhante, 

entre outros. Por isso, é que pensamos em atividades de ensino que favorecem a 

integração entre as áreas e um despertar para a forma de abordar os conteúdos 

matemáticos em sala de aula, tendo em vista que estamos formando alunos para 

atuar em um nível de ensino que possibilita essa integração. 
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A escola não deve pensar em ser apenas transmissora de um 

conhecimento fragmentado, mas também em formar o indivíduo de maneira global 

para ter condições de investigar, refletir, decidir, criar, agir e ser considerado como 

componente da história da humanidade. A fragmentação das disciplinas, segundo 

Lopes (2005) representa uma forma mais fácil de ver o mundo que separa o sujeito 

e o objeto do conhecimento. 

Enfim, analisando as respostas dadas pelos alunos, podemos constatar 

que houve um bom aprendizado dos conteúdos abordados, motivação dos alunos 

para participar das atividades propostas e isso muito contribuiu para a ampliação do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades que o trabalho 

docente requer de seus profissionais.  

Como professora formadora, temos consciência da necessidade de se 

pensar em alternativas metodológicas que possam contribuir com a aprendizagem 

desses professores, de forma que possibilite a participação ativa no processo de 

construção do conhecimento matemático, bem como desenvolver saberes 

necessários ao seu fazer pedagógico. Além disso, saibam relacionar as novas 

informações com conhecimentos anteriores e experiências pessoais.  

Nossas reflexões e análises apontam que o uso da História da Matemática 

(HM) com metodologia de ensino de Matemática, possibilita a imersão do aluno em 

situações-problema vividos pela humanidade os quais podem ser utilizados como 

elementos mediadores da aprendizagem e, ao mesmo tempo, motivá-lo para o 

estudo dos conteúdos matemáticos.  

Com base no que foi exposto, esperamos ter contribuído para que o aluno 

do curso Normal Superior possa elaborar outras situações de ensino que permitam à 

visualização do conhecimento de forma integrada, em que tudo está em relação, e 

por isso, não se pode deixar à margem a compreensão do contexto social em que foi 

desenvolvido o conhecimento matemático. 
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO E QUESTÕES EM ABERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há fim para as coisas que podem ser conhecidas e 
sabidas. O mundo dos saberes é um mundo de somas 
sem fim. É um caminho sem descanso para a alma. Não 
há saber diante do qual o coração possa dizer: ‘Cheguei, 
finalmente, ao lar’. Saberes não são lar.  
 

(RUBEM ALVES) 
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É chegada a hora de parar para pensar, parar para olhar, parar para 

escrever as considerações gerais deste trabalho. Neste instante, trago a sensação 

do dever cumprido: um sentimento de alívio e ao mesmo tempo de apreensão pelas 

novas inquietações e responsabilidades assumidas ao longo da escrita.  

A origem deste trabalho se deu por meio dos nossos questionamentos 

acerca da formação de professores que ensinam Matemática e sua relação com o 

conhecimento matemático. Por essa relação nem sempre ser positiva, nos levou a 

pensar em alternativas metodológicas diferenciadas das que normalmente 

acontecem na abordagem dos conteúdos matemáticos em cursos de formação de 

professores para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A pesquisa realizada procurou 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. Nessa perspectiva, a 

formação do educador acontece com uma visão ampliada do conhecimento, com 

vista à integração entre as áreas, à construção de saberes e o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias à atuação docente. 

Durante a trajetória de construção desta tese, muitas foram as 

experiências vivenciadas em encontros, seminários, jornadas, congressos e salas de 

aula que contribuíram para reformular e melhorar as questões iniciais da pesquisa. 

Estas vivências foram significativas para perceber a necessidade de mudanças na 

forma de abordar os conteúdos matemáticos em cursos de formação de professores. 

A busca constante para transformar a nossa prática docente, enquanto professora 

formadora de Matemática nos fez definir as questões norteadoras deste trabalho, as 

quais direcionaram sua escrita.  

Partindo da primeira questão: Quais as possibilidades e consequências do 

uso de artefatos históricos, em atividades de ensino, nos cursos de formação de 

professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental? Fomos 

tentar desvelar na literatura o significado e o papel do artefato histórico para a 

formação docente. Descobrimos que o artefato pode ser considerado, de acordo 

com o pensamento de Vygotsky (1991), um elemento de mediação, entre atividades 

de ensino e o objeto de estudo. Neste trabalho, artefato é concebido como um signo, 

pois representa o objeto ou a ideia pensada em um determinado tempo e espaço a 

partir de uma situação-problema definida. Neles estão implícitos os mais variados 
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aspectos da sociedade que o produziu: cenas do cotidiano, aspectos religiosos, 

elementos culturais, sociais, científicos e econômicos das civilizações antigas. Isso 

nos fez considerar objetos que permitem a integração de saberes, que contribuíram 

para o desenvolvimento de um planejamento que propiciasse interligar as diversas 

áreas do conhecimento no ambiente escolar. Dessa forma, o artefato possibilita um 

trabalho integrado entre os campos do conhecimento, na medida em que, ao ser 

explorada sua história, sua constituição, espaço de criação, condições de vida da 

sociedade que o criou, aspectos gerais e científicos que contribuíram para sua 

construção, estamos desenvolvendo diferentes saberes, que certamente, favorecem 

a formação integral do aluno. 

Essa forma de ver o processo de ensino, provavelmente, contribui para o 

entendimento dos professores polivalentes de que tudo está interligado e que, por 

isso, o conhecimento e as ações docentes também não podem ser vistas de forma 

fragmentada. A sala de aula da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental devem refletir essa ideia de interconexão entre os conteúdos 

abordados.  

O nosso propósito em usar artefatos históricos em atividades de ensino, 

foi no sentido de superar a dicotomia entre o conhecimento matemático e outros 

conhecimentos, na sala de aula de Matemática. Esta possibilidade de integração das 

diferentes áreas colabora com a formação de profissionais com capacidade de 

perceber os processos de ensino e da aprendizagem de forma entrelaçada, em que 

os conteúdos das áreas possam ser vistos de forma integrada e não fragmentados.  

Outros aspectos que observamos no uso de artefatos históricos em 

atividades de ensino foi a possibilidade de ser um elemento de motivação para 

desencadear os processos de ensino e de aprendizagem, visto que despertou nos 

alunos a curiosidade de conhecê-lo, manuseá-lo, pesquisar sobre ele e descobrir 

outras formas de utilizá-lo. Assim, estamos contribuindo para o desenvolvimento da 

criatividade, dar sentido às ações do homem do passado e para mudança na forma 

de ver o conhecimento matemático. Constatamos que a exploração e manipulação 

de artefatos antigos tornam mais vivo e próximo do aluno, aspectos culturais das 

civilizações antigas, que ajudam na compreensão da aritmética das antigas 

civilizações e na comparação com a aritmética do próprio aluno. 

Como consequências do uso de artefatos históricos, na formação de 

professores, podem-se perceber pelas experiências vivenciadas, que estes podem 
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cooperar com a formação de profissionais mais capacitados para colocar em 

evidência situações didáticas mais pertinentes ao nível em que estão atuando; 

aprender sobre a formação do pensamento matemático, compreendendo os fios 

condutores que conduziram a sua constituição e como se deu a disseminação deste 

pensamento em diferentes contextos culturais. 

A utilização de artefatos como elemento mediador das atividades de 

ensino, corrobora para despertar no professor a necessidade de refletir sobre as 

ações desenvolvidas em sala de aula, se estas estão colaborando com a formação 

integral do aluno; criar no espaço de aprendizagem oportunidade para que o aluno 

desenvolva habilidades de observação, pesquisa, registro, comparação, 

argumentação e criação, de maneira que se sintam capazes de fazer matemática e 

perceber a atividade matemática como uma ação humana. 

Sobre a segunda questão da pesquisa: Que potencialidades pedagógicas 

da HM poderão contribuir para melhoria do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática em cursos de formação dos professores da Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental? Podemos inferir que a HM nos ofereceu condições 

para desenvolver tal trabalho, tendo em vista que fornece subsídios para que o 

aluno possa vivenciar e compreender o caminho percorrido no processo de 

produção do conhecimento histórico. Trata-se, aqui, de aproximar o aluno das 

formas como os saberes foram produzidos, permitindo que ele se aproprie e/ou 

construa formas pelas quais esses saberes possam ser aprendidos. 

Mediante as análises e reflexões tecidas ao longo deste trabalho, 

podemos inferir que a HM possibilitou explicar diversos porquês que os alunos 

costumeiramente fazem acerca dos conteúdos matemáticos, como também realçou 

a importância de ver a HM como elemento motivador para redirecionar o ensino da 

matemática, propiciando redescobertas, investigação, compreensão e atitudes 

positivas com relação ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Também permitiu aos alunos entender princípios matemáticos, por meio de certas 

propriedades, incluindo nos saberes apreendidos as necessidades e dificuldades 

históricas e sociais que se fizeram presentes nesta construção. 

Procuramos mostrar aos alunos do Curso Normal Superior que é neste 

movimento de reelaboração do conhecimento que paramos para refletir sobre os 

aspectos que contribuíram para sua construção e ao mesmo tempo, podemos 
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perceber quais os obstáculos que os alunos enfrentaram ao resolver determinada 

atividade e buscar alternativas metodológicas para superá-los.  

Em relação aos objetivos específicos indicados no trabalho, consideramos 

que para o primeiro objetivo, esboçar um estudo do 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, 

foi desenvolvido numa perspectiva de formação de professores em que há um 

deslocamento do olhar da dimensão teórica para a discussão dos saberes e da 

prática educativa, tendo em vista que a singularidade do trabalho educativo pode se 

transformar em elemento de análise, produção de conhecimento que lhe assegure a 

apropriação de saberes e competência específica ao ato de ensinar e o modo de 

aprender. A partir da compreensão que os saberes docentes englobam tanto 

competências como habilidades, desenhamos um Perfil do Professor para a 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em termos dos seguintes 

saberes: Saber do Conteúdo Disciplinar; Saber da Ação Pedagógica; Saber do 

Currículo; Saber Ser e Conviver. 

Quanto ao segundo objetivo realizar estudo teórico sobre as contribuições 

e perspectivas da utilização da História da Matemática na Formação do Professor da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, podemos dizer que é 

inegável a importância do professor conhecer a história das disciplinas que leciona. 

Para o planejamento de conteúdos que serão abordados em sala de aula é 

necessário que o professor realize leituras, busque informações sobre a história 

desse conteúdo, contextualize o período de sua criação, apresentando aspectos 

gerais e matemáticos relacionados ao conteúdo em estudo. Só assim, o professor 

terá condições de desenvolver o conteúdo de forma integrada, permitindo ao aluno 

um conhecimento mais ampliado sobre o que está sendo estudado. 

Sabemos que os obstáculos e as dificuldades que os professores da rede 

pública de ensino enfrentam para desenvolver um trabalho nesta perspectiva. No 

entanto, é preciso que na sua formação, eles possam participar de atividades que 

traduzam um novo pensar o processo de ensino da Matemática. 

A proposta de utilizar HM, por meio de atividades de ensino, nas salas de 

aula da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental é relevante, uma 

vez que permitiu aos alunos ampliar seu conhecimento sobre as ideias que deram 

origem ao conhecimento matemático gerado em cada civilização estudada (egípcia, 
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babilônica, maia, romana e indo-arábica), considerando as contribuições dos 

aspectos socioculturais, políticos e econômicos nesta construção, favorecendo um 

diálogo entre as áreas e no interior de cada uma. 

Quanto ao terceiro objetivo 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, 

consideramos que através da pesquisa podemos colocar em cena elementos que 

tendem a reorganizar as ideias da construção do conhecimento produzido pela 

humanidade. Neste movimento de busca, encontramos documentos históricos 

(artefatos) que nos fazem compreender o sentido de integrar saberes na formação 

docente. São esses objetos, documentos que possibilitam ao pesquisador 

compreender, questionar, decifrar e extrair informações sobre o conhecimento das 

gerações passadas.  

Ao oportunizar ao aluno acesso a esses materiais, estamos propiciando 

momentos de reflexão e aproximação de uma realidade que aconteceu num tempo 

bem distante, de entrar em contato com as linguagens e formas de pensar de outras 

épocas, o que, de certa forma, contribui para que o aluno perceba a ação do 

homem, produzindo conhecimentos e mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Para atingir o quarto objetivo: 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, fomos 

buscar na literatura, algumas experiências de utilização de artefatos em sala de aula 

de matemática na Educação Básica. Essas experiências buscavam desenvolver no 

educando a capacidade de explicar o processo do raciocínio por ele realizado, 

exercitando a reflexão sobre os raciocínios utilizados por si e os colegas, 

contribuindo para a compreensão do processo de criação e desenvolvimento do 

conhecimento matemático, bem como para o entendimento das necessidades, 

limites e obstáculos enfrentados pelas civilizações antigas para aperfeiçoar seus 

conhecimentos. 

Nas experiências descritas na seção 5.2, os artefatos possibilitaram a 

participação ativa do aluno na resolução das atividades, a construção e manipulação 

de materiais concretos, além do desenvolvimento de habilidades de realização de 

pesquisas, leituras e registros que traduziam a compreensão do conteúdo estudado. 
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Quanto às experiências realizadas por nós, constatamos que os artefatos 

propiciaram motivação para o estudo do tema abordado (sistemas de numeração), 

colaborando como elemento mediador da aprendizagem e integrador das áreas do 

conhecimento.  

Todas essas ações fazem com que o aluno perceba o processo histórico 

da construção da ciência, refletindo sobre as contribuições oferecidas por cada 

grupo social, em diferentes momentos históricos e, consequentemente, a ampliação 

da compreensão do tema explorado.  

Há também a compreensão de que os artefatos históricos podem 

colaborar para o estudo de tema ligado às diferentes áreas, de forma mais 

motivante, o que provavelmente conduz o aluno a ser engajado nas atividades 

propostas, desenvolvendo sua confiança em resolvê-las e assim adquirir novos 

conhecimentos 

Por fim, com base nos estudos realizados e nas experiências 

concretizadas, podemos inferir que: 

 A HM poderá ser utilizada como metodologia de ensino dos conteúdos 

matemáticos nos cursos de formação de professores para a Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental como fonte de motivação, significação e promoção de 

atitudes e valores, na perspectiva de ampliar o conhecimento matemático e 

reconstruir saberes. 

 A utilização de artefatos históricos em atividades de ensino nas aulas 

de Matemática possibilita a mediação da aprendizagem e a integração de saberes, 

por ser fonte de representação de um momento histórico e dá sentido à ação do 

homem no passado, promovendo motivação para o estudo do conteúdo e oferece 

pistas de articulação da Matemática com outras áreas do conhecimento. 

 Os artefatos incorporados em atividades de ensino nos Cursos de 

Formação de Professores promovem mudanças na visão sobre o ensino de 

Matemática, tendo em vista que privilegia a participação ativa do aluno na 

construção do seu conhecimento, reflexão sobre a ação que está sendo realizada, 

estimulando os professores para que criem seus próprios artefatos. 

 Na formação do professor da Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental deve haver espaço para a construção de saberes relacionados 

aos conteúdos matemáticos e ao saber-fazer matemático, bem como discussões 

sobre o currículo, sobre a forma de ser e conviver nesta sociedade em transformação, 
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de modo a colaborar com uma formação que exija autonomia, criatividade, iniciativa, 

pesquisa e reflexão da prática docente. 

 Há limitações para a utilização de artefatos históricos em cursos de 

formação, pela dificuldade de encontrar fontes de pesquisa pertinentes aos conteúdos 

abordados nos cursos, pela lacuna na formação do professor formador que atua nos 

cursos de formação de professores, pelo tempo reduzido que o professor tem para 

estudar e planejar o seu trabalho docente  

 A formação continuada dos professores que ensinam Matemática deve 

promover o debate sobre questões gerais e específicas do conhecimento produzido 

pela humanidade, no sentido de garantir uma formação mais globalizada. 

 É preciso dar acesso aos professores em formação, aos resultados das 

pesquisas realizadas no campo da Educação Matemática, como forma de oferecer 

oportunidade de refletir sobre meios de desenvolver conteúdos matemáticos. 

Concluindo, podemos voltar à tese deste trabalho de que a utilização de 

artefatos históricos, em atividade de ensino, possibilita ampliar saberes, desenvolver 

competências e habilidades essenciais à atuação docente, bem como integrar 

diferentes áreas do conhecimento, o que propicia uma concepção de formação em 

que o professor aperfeiçoa o seu saber, o saber-fazer e o saber-ser, e dizer que é 

possível desenvolver um trabalho nos cursos de formação de professores que 

ensinam Matemática nesta perspectiva. A partir das experiências vivenciadas e dos 

estudos realizados, constatamos que o desenvolvimento de ações como as 

descritas no corpo do trabalho, proporcionaram momentos de ação-reflexão sobre 

os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática, e, ao mesmo tempo, 

uma visão de que o ensino da Matemática poderá ser realizado por meio de 

atividades integradas. 

As atividades propostas neste trabalho, bem como as experiências 

descritas sobre o uso de artefatos históricos, em salas de aula de Matemática 

poderão subsidiar a atuação dos professores que ensinam Matemática, cabendo-lhes 

o compromisso de adaptar e transpor as ideias expostas no texto, para seu contexto 

profissional, aprimorando e recriando as atividades propostas, de modo que 

contribuam para a melhoria do ensino da Matemática nos níveis de ensino em que 

atuam.  

É também nossa intenção, instigar os professores que atuam em cursos 

de formação docente, a buscar na HM elementos que favoreçam o aprofundamento 
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teórico e prático que possam contribuir para um bom desempenho profissional e, 

como consequência, para o avanço na qualidade de ensino da Matemática. 

É preciso assinalar finalmente que, no percurso do desenvolvimento do 

estudo, foram muitos os momentos de recuos e avanços que colaboraram para 

suscitar questões, que em um único trabalho não é possível respondê-las e, assim, 

podemos contribuir com novas perspectivas de estudos com questões como essas: 

quais as possibilidades de uso de artefatos históricos, vinculados às artes, no 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos em sala de aula? Como a HM pode 

contribuir para o desenvolvimento dos aspectos críticos e lúdicos na formação de 

professores de Matemática? Qual a importância, para a formação do professor de 

matemática, estudos relacionados à História Cultural da humanidade?  

E assim, vamos construindo novos desenhos na certeza de que 

continuamente estamos dando início a um próximo trabalho, com a confiança que 

temos de prosseguir, pois como lembra o pensamento de Fernando Sabino, 

 

 

De tudo ficaram três coisas...  
A certeza de que estamos começando... 
A certeza de que é preciso continuar... 
A certeza de que podemos ser interrompidos antes de 
terminar... 
Façamos da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um passo de dança... 
Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 
Da procura, um encontro! 
 

 

E com isto, estamos colocando um ponto final neste trabalho com o 

pensamento de que estamos sempre prontos a dar início a uma nova escalada na 

aquisição de conhecimentos que contribuam para nossa atuação enquanto 

professora formadora na área da Educação Matemática. 
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ATIVIDADES SOBRE A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA 
 
 

APÊNDICE A - UM PASSEIO NA HISTÓRIA DA CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA  
 
 

CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA 
 

Leitura Introdutória 
 

Com o objetivo de conhecer o que nos fascina na civilização egípcia, estamos 

convidando-os, caros alunos, a realizarmos um passeio pela história dessa 

civilização. 

Para começarmos o estudo sobre a civilização egípcia, é preciso situá-la no 

tempo e no espaço. Esta civilização, considerada uma das mais importantes da 

História Antiga, desenvolveu-se no nordeste da África ao longo de uma extensa 

planície banhada pelo rio Nilo, cercada por desertos que a protegia das invasões 

externas. O processo de formação dessa civilização se deu entre o final do 

Paleolítico e o começo do Neolítico. 

Esta civilização se formou aproximadamente no ano 4000 a.C. e continuou 

estável por mais de 3.500 anos, e nesse período, conheceu momentos de brilho e 

sofreu diferentes momentos de declínio. Os primeiros momentos da história do Egito 

são difíceis de serem estudados por não ter registros escritos sobre essa civilização. 

Entretanto, à medida que avançamos no tempo, sua história fica mais clara, em 

virtude do grande número de material arqueológico que foi sendo descoberto e 

decifrado. É com parte desses documentos antigos (réplicas) que vamos apreciar as 

belezas dessa civilização e aprender quais foram as contribuições desses povos 

para construção da Humanidade.. 

 

Atividade 1 – Um passeio na história da civilização egípcia  
 
Objetivos 
 Ampliar o conhecimento dos alunos acerca da civilização egípcia. 

 Propiciar momento de pesquisa sobre documentos históricos relacionados à 

civilização em estudo. 

 Incentivar os alunos a produzir textos sobre os documentos pesquisados. 
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Recurso Didático  
 Mapa do Egito; fotografias de figuras e objetos relacionados à civilização egípcia; 

transparências ou slides sobre os aspectos gerais da civilização egípcia; 

retroprojetor ou projetor de multimídia, livros didáticos de História e de 

Matemática, revistas, enciclopédias, papel oficio. 

 

Procedimentos 
8. Organização do espaço da sala de aula com as fotografias, objetos, imagens, 

mapas, livros didáticos, revistas entre outros artefatos históricos, que estejam 

relacionadas à civilização egípcia. (Professor) 
9. Realização de uma rede de ideias sobre a civilização egípcia a partir da questão: 

Quando você houve a palavra EGITO de que você se lembra? (Professor) 
10. Apresentação oral dos aspectos gerais da civilização egípcia por meio de 

transparências ou slides. (Professor) 
11. Convidar os alunos para dar um passeio na história da civilização por meio da 

exposição das fotografias e imagens postas na sala de aula. (Professor) 
12. Solicitar que os alunos observem bem as fotografias e imagens para selecionar 

aquela que chamou mais atenção. (Professor) 
13. Após o passeio, organizar a turma em grupos para definir qual documento será 

pesquisado pelo grupo. (Professor) 

• Cada grupo deverá pesquisar em livros didáticos de História ou na internet a 

história daquela fotografia e, em seguida, criar um texto narrativo articulando 

texto e imagem. (Aluno) 

• Apresentação das produções feitas pelos grupos. (Aluno) 
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APÊNDICE B - DESCOBRINDO QUEM EU SOU 

 
Atividade 2 – Descobrindo quem eu sou (Apêndice B) 
 
Objetivos 
1. Apresentar réplicas de artefatos antigos da civilização egípcia; 

2. Propiciar espaço em que os alunos ajam como arqueólogos examinando e 

interpretando artefatos. 

 

Recursos Didáticos  
 Cópias de réplicas de artefatos antigos (quadro tirado da cabeça da maça do 

Faraó Narmer; Papiro de Rhind; Olho de Horus; tablete com hieróglifos); papel e 

lápis; 

 

Procedimentos 
1. Dividir a turma em grupos e entregar a cada um, cópias de réplicas dos artefatos 

antigos. (Professor) 
2. Sugerir que cada grupo observe, examine e levante algumas hipóteses sobre o 

artefato. (Professor) 
3. Os grupos deverão escrever as hipóteses levantadas, argumentando-as. 

(Alunos) 
4. Entregar aos grupos a réplica do tablete com hieróglifos egípcios para análise. 

(ver cópia do artefato abaixo). (Professor) 
5. Descobrir no artefato, a presença ou não de número, registrando suas 

conclusões. (Alunos) 
6. Registrar as dificuldades encontradas para resolver o que foi solicitado ao grupo. 

(Alunos)  
7. Apresentação e discussão no coletivo das conclusões dos grupos. (Professor e 

Alunos) 
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Figura 45 - Tablete de          
hieróglifos egípcio 
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APÊNDICE C - CONHECENDO O SISTEMA DE NUMERAÇÃO EGÍPCIA 

 
Atividade 3 – Conhecendo o Sistema de Numeração Egípcia  
 
Objetivos 

1. Apresentar uma síntese sobre a estrutura e organização do Sistema de 

Numeração Egípcia. 

2. Realizar leitura coletiva do texto “Os algarismos no tempo dos Faraós”. 

3. Aplicar atividades relacionadas à escrita e à adição de números no sistema de 

numeração egípcio; 

 
Recursos Didáticos  
 Transparências; retroprojetor ou projetor de multimídia; cópia do texto 

complementar e da atividade, cópia da atividade, papel e lápis. 

 
Procedimentos 

1. Questionamentos iniciais sobre o que os alunos conhecem do Sistema de 

Numeração Egípcio: Quais os símbolos utilizados pelos egípcios para 
escrever os números? Como era organizado o sistema de numeração 
egípcio? (Professor) 

2. Expor oralmente sobre a estrutura e organização do Sistema de Numeração 

Egípcio utilizando as transparências ou slides. (Professor) 
3. Apresentar exemplos de escritas de alguns números utilizando os símbolos 

egípcios. (Professor) 
4. Realizar coletivamente a leitura do texto complementar “Os algarismos no tempo 

dos Faraós” do livro Os números: a história de uma grande invenção – Georges 

Ifrah (p.157 – 166). (Professor e Alunos)  
5. Resolver as atividades propostas, em grupo, relacionada à escrita e à adição de 

números utilizando os símbolos egípcios, (ver abaixo). (Alunos) 
6. Acompanhar a execução das atividades nos grupos. (Professor) 
7. Correção da atividade, no coletivo. (Professor e Alunos) 
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Atividade em grupo 
1. Preencha a tabela abaixo utilizando o sistema de numeração egípcio e o sistema 
indo-arábico: 
 
 

19 ∩∩∩│││  1011  
ךךפפפ

 ך∩∩
124.324  12  ∩∩פפפ 

422

 

 
 

∩∩∩││││ 

 פפ∩∩∩
 

 פפפפפ

∩∩∩ךךך
  

 פפפפ

 ∩∩ךך
ך  ∩∩∩

││││ 
 

 
 
2. Faça de conta que você é um aprendiz egípcio. Como você faria para efetuar as 
adições usando somente numeração hieroglífica? 
a. ∩∩∩│││  com         │││││││││  
b. ∩∩∩│││           com         ││││  
c. ∩∩∩∩∩∩││││││    com         ∩∩∩∩∩∩ │││││ 
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APÊNDICE D - RESOLVENDO ADIÇÃO E MULTIPLICAÇÃO COM SÍMBOLOS 

EGÍPCIOS 

 
Atividade 4 – Resolvendo adição e multiplicação com símbolos egípcios 
 

Objetivos 
1. Propiciar espaço para que o aluno aplique os conhecimentos adquiridos sobre o 

sistema de numeração egípcio na resolução de adição e multiplicação. 

2. Incentivar os alunos para registrar os procedimentos realizados na resolução das 

atividades. 

 

Recursos Didáticos 
 Copia da atividade, lápis grafite, papel oficio. 

 

Procedimentos 
1. Leitura dos objetivos da atividade. (Professor) 
2. Questionamentos iniciais sobre como se resolve as operações fundamentais 

hoje. E como seria na civilização egípcia? (Professor) 
3. Dividir a turma em duplas e entregar a cópia da atividade. (Professor) 
4. As duplas deverão anotar o procedimento utilizado na resolução das operações. 

(Aluno) 
5. Apresentação e discussão das soluções encontradas pelas duplas. (Alunos) 
 

Atividade em dupla 
 

 Imaginem que vocês estão no Egito, na época dos Faraós, e só conhecem a 

escrita numérica dessa civilização. Então com base nesse conhecimento, resolva as 

operações abaixo utilizando apenas os algarismos do sistema de numeração 

egípcio. 

1. 128 + 137 = 

2. 128 + 128 = 

3. 7.032 + 7.032 = 

4. 7.032 x 2 = 

5. 214 x 2 = 
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6. 832 x 7 = 

7. 832 x 64 = 

8. Explicar como foram resolvidas as operações acima. Tentem mostrar uma forma 

mais simples de resolver as multiplicações. 

9. Criar outros exercícios utilizando o Sistema de Numeração Egípcio. 
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APÊNDICE E - RECONSTRUINDO ARTEFATOS HISTÓRICOS 

 
Atividade 5 – Reconstruindo artefatos históricos 
 
Objetivos 

1. Propiciar espaço de criação de réplicas de artefatos históricos. 

2. Incentivar os alunos a escrever um texto resumindo os aspectos gerais e 

matemáticos da civilização egípcia. 

 

Recursos Didáticos  
 Réplica de um papiro, papel ofício, cópia da atividade, livros didáticos de História, 

Matemática, Revistas, Enciclopédia. 

 

Procedimentos 
1. Leitura dos objetivos da atividade. (Professor) 
2. Questionamentos iniciais sobre papiro: Para que servem os papiros? 

Conhecem algum papiro? Como construir um papiro, hoje? (Professor) 
3. Dividir a turma em grupo e incentivar a criação de um papiro. Essa atividade 

deverá ser feita em casa. Depois de pronto, sugerir que os grupos escrevam 

alguns problemas e/ou exercícios utilizando os símbolos egípcios e façam a 

exposição na sala de aula. (Professor) 
4. Entregar aos grupos a cópia da atividade e o material necessário para o 

desenvolvimento da atividade. (Professor)  
5. Os grupos deverão resumir em um texto, o que foi estudado sobre a civilização 

egípcia, baseado nos conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores e no 

conhecimento do grupo, enfocando os aspectos gerais e matemáticos. (Alunos) 
6. Os grupos deverão registrar as dificuldades encontradas no percurso das tarefas 

propostas nessa atividade. (Alunos) 
7. Apresentação das produções feitas pelos grupos. (Alunos) 
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APÊNDICE F - JOGANDO COM OS SÍMBOLOS EGÍPCIOS 

 
Atividade 6 - Jogando com os símbolos egípcios 

 
Leitura Introdutória 
 

A utilização de atividades lúdicas, principalmente jogos como recurso didático 

na abordagem de conteúdos matemáticos, busca desenvolver atitudes, habilidades 

e conhecimentos. O jogo é visto pelo seu potencial para o aprendizado moral, pois 

estimula a descoberta e a reflexão sobre as ações realizadas. Contribui ainda, para 

que os indivíduos saibam conviver num grupo social, além de ser um meio para o 

aprendizado de regras. 

No ensino da Matemática, segundo os PCN (1998), os jogos quando utilizados 

em sala de aula, se constituem numa forma interessante de propor problemas 

matemáticos e favorecem a criatividade na busca de solução, além de contribuir 

para a formação de atitudes necessárias para a aprendizagem da Matemática tais 

como: enfrentar desafios, desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação de 

estratégias e de alterá-las quando o resultado não é satisfatório  

Os jogos que serão apresentados a seguir foram construídos por nós com a 

colaboração das colegas do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

da UFRN. Foram utilizados com alunos da Licenciatura em Matemática da UFRN 

durante as atividades da disciplina Didática da Matemática e no Minicurso oferecido 

na Semana da Matemática da UFRN, em 2006. 

Objetivos 
1. Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a simbologia egípcia e o sistema de 

numeração egípcio em situação de jogo. 

2. Incentivar o aluno a participar de atividades lúdicas que auxiliem na fixação dos 

conteúdos abordados. 

 

Recursos Didáticos 
 Conjuntos de jogos para os grupos, cópia das regras dos jogos, papel e lápis. 
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Procedimentos 
1. Leitura inicial sobre a importância dos jogos para o ensino da matemática. 

(Professor)  
2. Divisão da turma em grupo para distribuição dos jogos. (Professor) 
3. Cada grupo desenvolve o jogo e anota o que foi sugerido em cada um. Depois 

haverá a troca dos jogos, entre os grupos, de forma que todos possam passar 

por todos os jogos. (Alunos) 
4. Sugerir que os grupos criem um modelo de jogo utilizando o mesmo conteúdo 

estudado. (Professor)  
5. Apresentação e discussão dos jogos desenvolvidos e criados. (Professor e 

Alunos) 
 

JOGO 01 - JOGO DE TABULEIRO 
 
Objetivos 
1. Fixar os símbolos egípcios; 

2. Trabalhar sequência numérica utilizando a numeração egípcia; 

3. Desenvolver a percepção. 

 

Material 
 1 tabuleiro 6x6, 18 fichas com símbolos da numeração egípcia. 

 

Desenvolvimento 
1. Embaralhar as fichas e distribuí-las igualmente entre os componentes do grupo 

(2 ou 3 alunos); 

2. Definir a ordem dos jogadores e cada um, na sua vez, coloca uma ficha no 

tabuleiro; 

3. Se na sua vez de jogar a sequência das fichas formar 3 números consecutivos, o 

jogador ganha 1 ponto, se formar 4, 5 ou 6 números consecutivos, ganha 2, 3 e 4 

pontos, respectivamente; 

4. No final do jogo, ganha aquele que fizer mais pontos; 

 
JOGO 02 - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
Objetivos 
1. Utilizar a numeração egípcia para formar pares de fichas; 
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2. Desenvolver a atenção. 

 

Material 
 Fichas com perguntas e fichas com respostas. 

 

Desenvolvimento 
1. Embaralhar as fichas e distribuí-las igualmente entre os componentes do jogo (3 

ou 4 alunos); 

2. Os jogadores ficam com as fichas abertas na mão; 

3. Definir a ordem da jogada e cada jogador na sua vez pega uma ficha do vizinho e 

observa se formou um par com as fichas que ele tem na mão. Se formar um par, 

ele mostra para a mesa, caso não forme o par, continua com a ficha na mão; 

4. Segue o jogo até que todos os jogadores descartem suas fichas; 

5. Ganha o jogo quem formar o maior número de pares. 

 
JOGO 03 - JOGO DE MEMÓRIA 
 
Objetivos 
1. Formar pares utilizando a numeração egípcia e a numeração decimal; 
2. Desenvolver a percepção; 

 
Material 
 Fichas com a numeração egípcia e fichas com a numeração decimal. 

 
Desenvolvimento 
1. Separar as fichas, por sistemas, e em seguida embaralhá-las. 

2. Organizar as fichas em colunas, por sistema de numeração e com o lado 

numerado voltado para baixo. Deve deixar um espaço de cerca de um centímetro 

entre as fichas de forma que facilite a movimentação durante o jogo. 
3. O primeiro jogador seleciona qualquer ficha da mesa e a vira, deixando-a no 

mesmo lugar na mesa. A seguir, ele faz o mesmo com outra ficha de sua 

escolha. Se as duas fichas formarem pares, o jogador retira os cartões da mesa 

e continua a jogar enquanto ele encontrar pares iguais. Se as duas fichas 

selecionadas pelo primeiro jogador não são iguais, ele deve deixar as fichas com 

a numeração virada para cima por alguns segundos para que todos os jogadores 
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tentem memorizar a posição de ambas as fichas. Depois de alguns segundos, 

deve-se virar novamente as fichas. 
4. Segue o jogo até que todos os pares sejam formados 
5. Ganha o jogo, aquele que tiver o maior número de pares. 
 
JOGO 04 – TRILHA EGÍPCIA  
 
Objetivos 
1. Aplicar os conhecimentos adquiridos no estudo da civilização egípcia. 
2. Incentivar a criação de modelos de trilha utilizando figuras e símbolos egípcios. 
 
Material 
 Cópia das regras do jogo e do modelo da trilha (ver anexo), papel e lápis, 

marcadores de cores variadas, dado. 

 

Desenvolvimento 
1. Dividir a turma em trio e entregar o material necessário para iniciar o jogo. 

2. Cada aluno deve colocar o seu marcador na casa da saída (ver tabuleiro). 

3. Os alunos devem decidir quem vai começar o jogo. 

4. O 1º jogador lança o dado e segue na trilha de acordo com o número que 

apareceu no dado. 

5. O jogador deve responder a questão posta na respectiva casa onde parou. Caso 

não saiba, permanece na mesma e passa a vez para o próximo jogador. 

6. Os jogadores devem observar bem o que está posto em cada casa da trilha. 

7. Caso o jogador acerte, lança o dado mais uma vez e segue na trilha. Em seguida 

passa a vez para o 2º jogador. 

8. Ganha em primeiro lugar o jogador que conseguir atingir a casa de chegada. 

9. Segue o jogo com os demais componentes.  
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Figura 46 – Jogo Trilha Egípcia 
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E 
G 
Í 
P 
C 
I 
A 



211 
 

APÊNDICE G - ATIVIDADE SÍNTESE DO ESTUDO SOBRE OS SISTEMAS DE 

NUMERAÇÃO BABILÔNICO, MAIA, ROMANO E INDO-ARÁBICO 

 
Atividade 1 – Escrevendo com símbolos babilônicos 

 

1. Escrever os números propostos em cada item abaixo utilizando os símbolos e a 
regras que compõem o sistema de numeração babilônico: 

a. O dia, mês e ano que foi descoberto o Brasil. 
b. O dia, mês e ano que o grupo está fazendo essa atividade. 
c. O dia do nascimento de cada componente do grupo. 
d. O número de residência de cada aluno do grupo. 

 
Atividade 2 – Escrevendo com símbolos maias 

 
1. Observe o quadro abaixo e escreva os números que aparecem nas seguintes 

sentenças utilizando os símbolos maias: 
a. Paulo tem 14 anos e Pedro tem 38. A soma das idades das duas pessoas é 
52. 
b. Um ano tem trezentos e sessenta e cinco dias e em um mês pode ter trinta, 
trinta e um, vinte e oito ou vinte nove dias. 
c. Frequentam esta sala, 45 alunos, mas hoje faltaram 15. 
d. Estamos a 90 dias do final do ano. 
. 

 
 
Atividade 3 – Escrevendo com símbolos romanos 
 
1.Escrever os números que aparecem nas sentenças abaixo, utilizando os 
algarismos romanos. 
4. O número de alunos do Curso Normal Superior do Instituto Kennedy. 
5. O dia, mês e ano que o grupo está fazendo esta atividade. 
 
2. Faça a adição dos números abaixo, utilizando as características do sistema de 

numeração romano. 
d. XXXI  +  XXIX = 
e. CCIII  +  CII  + XXX = 
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Atividade 4 - Escrevendo com símbolos indo-arábicos 
 
1. Observem os quadros abaixo e circulem a representação dos números: 

a. 26          b) 42         c) 123         d) 109 

 
2. Escrevam os números referentes aos itens a, b, c e d da primeira questão, na 

forma fatorada utilizando potências de 10. 

 

3. Justifiquem as afirmações abaixo: 

a. O sistema de numeração decimal é posicional. 

b. O sistema de numeração decimal é chamado de Indo-Arábico. 

c. No sistema de numeração decimal a base é dez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x x x x x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & 

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
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APÊNDICE H - ATIVIDADE AVALIATIVA 

 
AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
 Caro aluno(a), chegamos ao final do estudo sobre as Antigas Civilizações 

(Egípcia, Babilônica, Maia, Romana e Indo-Arábica), no qual foram abordados os 

aspectos gerais e matemáticos de algumas delas. Gostaria que você refletisse sobre 

as atividades desenvolvidas e respondesse os questionamentos a seguir. 

 

1. Que contribuições as fotografias, imagens, xerox de documentos antigos da 

história, tabletes de argila, textos da história da matemática entre outros 

artefatos, trouxeram para a sua formação enquanto educador(a)? 

 

2. Nos estudos sobre os antigos sistemas de numeração - egípcio, babilônico, maia, 

romano e indo-arábico, destaque o que você aprendeu. 

 

3. Como você se sentiu manuseando um tablete de argila contendo algumas 

escritas numéricas dos povos babilônicos e construindo uma réplica de um 

papiro? 

 

4. Qual é a importância da integração dos conteúdos da Matematica com conteúdos 

de outras áreas do conhecimento para a profissão de professor? 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO 

 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PRESIDENTE KENNEDY – IFESP 

CURSO NORMAL SUPERIOR 
DISCIPLINA – MATEMÁTICA I – 2007.2 

 
QUESTIONÁRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO 
 
 
1. Turma ___________                                   Ano de entrada no curso ___________ 

2. Idade ____________                                   Sexo: M (   )     F (   ) 

3. Estado Civil: Solteiro (   )   Casado (   )   Outro _______________ 

4. Naturalidade _____________________ 

5. Formação em nível Médio _____________________      Ano de conclusão 

________ 

6. Formação Superior ________________________ Instituição ________________ 

7. Quanto tempo ficou sem estudar? ____________________ 

8. Local de Trabalho ___________________________________________________ 

9. Cargo que exerce ___________________________________________________ 

10. Tempo de Serviço ________________________ 

11. Se for professor(a), em que nível atua? _________________ 

12. O que lhe levou a fazer o Curso Normal Superior?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

VISÃO DA MATEMÁTICA 
 
13. Marque com um X os conteúdos que você lembra que estudou no período do 

Ensino Fundamental. 

(   ) Operações Fundamentais             (   ) História da Matemática 

(   ) Geometria                                     (   ) Álgebra  

(   ) Sistemas de Numeração                (   ) Resolução de Problemas 

(   ) Conjuntos Numéricos                    (   ) Sistema de Medida 
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14. Marque com um X os recursos didáticos utilizados na sala de aula de 

matemática no seu período escolar. 

(   ) Jogos            (   ) Material Concreto                (   ) Calculadora                 (   ) 

Ábaco 

(   ) Quadro e giz        (   ) Livros Didáticos           (   ) Fita de Vídeo              (   ) Q.V.L 

 

15. Marque com um x as afirmações que você considera verdadeira. 

(   ) A matemática estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

(   ) A matemática é uma ciência pronta e acabada. 

(   ) A matemática é se aprende pela memorização e repetição. 

(   ) Saber matemática significa ser capaz de aplicar fórmula e algoritmos. 

(   ) Saber matemática é ser capaz de transferir conhecimentos para outras situações 

do cotidiano. 

(   ) Aprende-se matemática por meio da pesquisa, da interação com o outro, do 

questionamento, da compreensão. 

(   ) O ensino da matemática se dar pela transmissão do conteúdo pelo professor. 

(   ) Saber matemática significa ser capaz de fazer contas rapidamente. 

(   ) A matemática é a-histórica. 

(   ) Só se aprende matemática resolvendo exercício do livro didático. 

 

EXPERIÊNCIA COM A MATEMÁTICA 
16. Escreva uma experiência positiva que você teve com a matemática na sua 

época de 

estudante.___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Escreva uma experiência negativa que você teve com a matemática na sua 

época de 

estudante.___________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J - SÍNTESES DO ESTUDO DA CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA REALIZADA 

POR UM GRUPO DE ALUNOS DO CURSO NORMAL SUPERIOR DO IFESP 
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