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RESUMO 

 

Este trabalho tem a finalidade principal de fazer um levantamento dos produtos 

educacionais presentes nas dissertações de mestrado e teses de doutorado 

centradas no uso da História no ensino da Matemática e na Didática da Matemática 

com fundamentação francesa, produzidas nos programas de Pós-Graduação stricto 

sensu do Brasil entre 1990 e 2010, das áreas de Educação, Educação Matemática, 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática e áreas afins, de acordo com a proposta 

de pesquisa de Mendes (2010). Nosso interesse foi selecionar os produtos que 

apresentem propostas concretas de atividades didáticas que possam ser utilizadas 

na sala de aula da Educação Básica e na Formação de Professores de Matemática. 

A pesquisa foi operacionalizada por meio de um estudo bibliográfico documental no 

Banco de dissertações e teses da CAPES, nas bibliotecas e arquivos de alguns 

programas de Pós-graduação existentes no país, que focam seus estudos no tema 

objeto desta pesquisa, além da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDBTD). A partir desse levantamento selecionamos os trabalhos que apresentavam 

produtos educacionais materializados em blocos de atividades baseadas no uso 

didático da História da Matemática para a sala de aula, bem como nas sequências 

de atividades baseadas na Didática da Matemática. De posse do material, 

produzimos um CD-ROM contendo as atividades selecionadas, com vistas a 

contribuir para apoiar o trabalho dos professores com relação ao uso dessas 

atividades, na forma de um material complementar ao livro didático em suas aulas 

de Matemática. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. História no ensino da Matemática. 

Educação Matemática. Educação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work has the main purpose of conducting a survey of educational products 

present in dissertations and doctoral theses focused on the use of history in 

mathematics teaching and Didactics of mathematics with a French foundation 

produced in graduate programs in the strict sense of the Brazil between 1990 and 

2010, the areas of Education, Mathematics Education, school of Natural Sciences 

and Mathematics and related areas, according to the research proposal of Mendes 

(2010). Our interest was to select the products that present concrete proposals for 

educational activities that can be used in the classroom of Basic Education and 

Training of Teachers of Mathematics. The research was implemented through a 

bibliographic study documents the Bank of dissertations and theses from CAPES, 

libraries and archives of some Postgraduate programs in the country who focus their 

studies on the subject object of this research, besides the Brazilian Digital Library 

Theses and Dissertations (BDBTD). From this survey we selected works that present 

educational products materialized in blocks of activities based on the use of teaching 

history of mathematics to the classroom as well as the sequence of activities based 

on the Teaching of Mathematics. In possession of material, produce a CD-ROM 

containing the selected activities, in order to help support the work of teachers 

regarding the use of these activities, as a supplementary material to textbooks in 

their math classes. 

 

Keywords: Teaching of Mathematics. History in Mathematics Education. 

Mathematics Education. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Nota inicial 

 

A ideia inicial de construção desse trabalho ocorreu a partir do ano de 2009, 

quando ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Naturais 

e Matemática (PPGECNM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e passei a integrar um projeto de pesquisa cujo objetivo principal era 

promover uma catalogação da produção científica em História da Matemática, 

gerada nos programas de Pós-Graduação stricto sensu do país, nas áreas de 

Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 

áreas afins. 

O referido projeto intitulado Cartografias da produção em História da 

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

1990-2010, coordenado pelo Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, era uma continuação da 

pesquisa já iniciada pelo pesquisador em 2008 tendo como origem o artigo de Sad 

(2005), intitulado Comunidade Científica de História da Matemática: uma trajetória 

de sua difusão e de eventos produtores. 

Mendes (2008) fez uma análise preliminar dos trabalhos apresentados e 

publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática (SNHM) 

e em um Colóquio Brasileiro de História da Matemática (CBHM), ao longo dos 13 

anos de eventos. Os resultados do seu estudo preliminar apontam que as pesquisas 

na área de História da Matemática no Brasil originaram onze (11) tendências. 

Após conhecer dois artigos publicados por Mendes (2008a; 2008b) e verificar 

os procedimentos metodológicos operacionalizados sem sua pesquisa, percebi que 

uma das fases da pesquisa estava diretamente relacionada com minhas intenções 

de pesquisa para a elaboração de uma dissertação de mestrado profissional que 

pudesse contribuir para a ação do professor que ensina Matemática nas escolas 

públicas e privadas. Neste sentido, percebi que uma das metas do meu projeto de 

dissertação poderia ser a catalogação da produção científica na área de História no 

ensino da Matemática, nos programas de Pós-Graduação stricto sensu do Brasil, 
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nas áreas de Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática e áreas afins, com vistas a traçar um panorama desses estudos, vindos 

das pesquisas realizadas pelos alunos da Pós-Graduação dos mais variados 

programas existentes nas Instituições de Ensino Superior do país, independente da 

nota de avaliação da CAPES. 

A partir dessa catalogação seria possível selecionar os trabalhos 

fundamentados no uso da História no ensino de Matemática, que contivessem 

propostas de atividades didáticas para a sala de aula da Educação Básica e, daí, 

elaborar um produto educacional que incluísse essas atividades, facilitando assim o 

acesso desta pelo professor de Matemática como um material complementar de 

apoio para as suas aulas. 

Assim sendo, decidimos pela necessidade de se fazer um levantamento sobre 

as teses e dissertações disponíveis nos sites da CAPES e nas Bibliotecas dos 

programas de Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior do Brasil (IESB) 

para que, de posse desse material, fosse possível produzir um CD-ROM com um 

banco de atividades apoiadas no uso da História no ensino da Matemática para sala 

de aula, com a finalidade de favorecer o trabalho docente. 

Diante dessa possibilidade, desafiamo-nos a construir um produto 

educacional que pudesse contribuir na superação das dificuldades conceituais e 

didáticas dos professores que ensinam Matemática das escolas públicas e privadas, 

bem como colaborar na formação inicial e continuada desses docentes de 

Matemática do Ensino Fundamental e Médio, colocando a sua disposição um 

material didático que possa servir de auxílio para melhorar a sua prática pedagógica 

em sala de aula. 

Após as primeiras leituras relacionadas ao tema da pesquisa foi possível 

apresentar uma proposta inicial de pesquisa, cujo título provisório foi O Estado da 

Arte da Pós-Graduação no Brasil em História no Ensino da Matemática: uma análise 

da produção científica entre 1990 – 2010. A escolha deste título se deu em razão 

das leituras do artigo As Pesquisas Denominadas “Estado da Arte”, de Ferreira 

(2002), da dissertação de Melo (2006), cujo título éTrês Décadas de Pesquisa em 

Educação Matemática na UNICAMP: um estudo histórico a partir de teses e 

dissertações e, finalmente, da leitura da tese de doutorado Rumos da pesquisa 
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brasileira em Educação Matemática: o caso da produção científica em cursos de 

Pós-graduação de Fiorentini (1994). Com relação à delimitação do período de 

abrangência da pesquisa, ficou estabelecido o período das décadas de 1990 e 2010, 

uma vez que foi a partir de 1990 que a pesquisa nesta área temática começou a se 

delinear mais sistematicamente no Brasil. 

 

 

1.2 Caracterização do problema 

 

Neste sentido, o nosso objeto de estudo é a produção de pesquisas na área de 

História no ensino da Matemática no Brasil, nos programas de Pós-Graduação em 

Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e áreas afins, 

correspondente ao período de 1990 a 2010. 

A partir a da identificação do objeto de estudo, catalogamos a produção cientifica na 

área de História no ensino da Matemática nos programas de pós-graduação stricto sensu do 

país, das áreas mencionadas. 

Selecionamos, em seguida, os trabalhos voltados para a História no ensino da 

Matemática que apresentam propostas concretas de uso didático da História da Matemática 

em sala de aula, com a finalidade de produzir um CD-ROM com um banco de atividades 

apoiados no uso da História da Matemática em sala de aula, que possa contribuir para 

complementar o trabalho do professor de Matemática. Em virtude de termos percebido que 

havia uma série de dissertações e teses fundamentadas em Didática da Matemática 

(Didática Francesa), que envolviam estudos históricos e tinham produtos didáticos para a 

sala de aula, decidimos incorporar esses trabalhos ao CD-ROM que organizamos, 

ampliando assim, as possibilidades de enriquecimento da prática pedagógica do professor, 

tendo em vistas oferecer esse produto didático aos professores de Matemática da rede de 

ensino pública e privada. 
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1.3 Objetivos do estudo 

 

Este trabalho tem como finalidade principal apresentar um veículo de 

divulgação dos produtos educacionais gerados nas dissertações e teses que 

envolvem pesquisa sobre o uso da História no ensino da Matemática e sobre 

Didática da Matemática, produzidas no âmbito dos programas de Pós-Graduação 

stricto sensu do país, das áreas de Educação, Educação Matemática, Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e áreas afins. A intenção foi identificar e selecionar 

os trabalhos que continham produtos educacionais voltados para sala de aula da 

Educação Básica, com vistas a produzir um CD-ROM com um banco de atividades 

didáticas que contém os produtos identificados e, assim, oferecer este material como 

uma contribuição complementar ao trabalho didático do professor de Matemática. 

 

A fim de alcançar os objetivos gerais, estabelecemos como objetivos específicos: 

 selecionar os trabalhos que apresentavam produtos educacionais baseados 

no uso didático da História no ensino da Matemática e na Didática da 

Matemática, para a sala de aula; 

 classificar os produtos educacionais por temas e as contribuições que os 

mesmos trazem para a melhoria do trabalho do professor em exercício, bem 

como para a formação dos professores do Ensino Fundamental e Médio; 

 

A partir do estudo realizado, organizar um CD-ROM com os produtos 

educacionais selecionados, visando disponibilizar esse material para uso didático 

pelos professores que ensinam Matemática na Educação Básica e na Educação 

Superior bem como para sua utilização na formação inicial e continuada de 

professores que ensinam Matemática. 
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2 SOBRE AS PRODUÇÕES DOS SEMINÁRIOS NACIONAIS DE 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

Este trabalho é parte integrante de um projeto de pesquisa mais amplo, 

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

centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990 - 2010, coordenado por 

Mendes, junto ao CNPq, vinculado a dois programas de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que tem como objetivo de 

estudo a catalogação e análise da produção científica em História da Matemática, 

geradas nos programas de Pós-Graduação stricto sensu do país, nas áreas de 

Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 

afins. O projeto tem como objetivos traçar uma cartografia dos estudos em História 

da Matemática na Pós-Graduação brasileira, no período de vinte anos, e analisar os 

fundamentos teóricos e metodológicos que norteiam os estudos investigados, com 

vistas a contribuir para a formação inicial e continuada de professores de 

Matemática no Brasil (MENDES, 2008; 2010). 

Inicialmente fizemos um levantamento dos trabalhos produzidos e divulgados 

no banco de teses e Dissertações da CAPES e em algumas bibliotecas de 

programas de Pós-Graduação em Educação, Educação em Ciências e Matemática, 

Educação Matemática e áreas afins, de modo a poder alcançar o máximo de 

trabalhos possíveis, conforme o período adotado para o estudo. 

Nossa relação como tema objeto do estudo justifica-se por estarmos 

vinculados a um mestrado profissional, cuja vocação natural é gerar produtos 

educacionais para os professores da Educação Básica. Para operacionalização 

deste trabalho realizamos uma investigação documental em arquivos da CAPES, 

bem como junto às bibliotecas dos programas de Pós-Graduação existentes no país, 

que focam seus estudos no tema focado em nossa dissertação. Para tanto, 

apresentamos um panorama parcial da catalogação iniciado em 2010, a partir da 
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qual organizamos um CD-ROM com um banco de dados composto pelas atividades 

apoiadas no uso da História da Matemática em sala de aula, que possa favorecer o 

trabalho do professor. 

Os estudos em História da Matemática, História no ensino da Matemática e 

em História da Educação Matemática, têm gerado valiosos resultados e apontado 

novos caminhos e focos de abordagem para a melhoria do processo de formação 

docente e de aprendizagem na Educação Matemática. Isso possivelmente ocorre 

porque as reflexões sobre tais estudos evidenciam a importância do processo 

formativo na superação de obstáculos encontrados na trajetória dos sujeitos da 

docência em matemática (Cf. MENDES, 2010). Em um estudo realizado 

anteriormente, Mendes (2008) analisou preliminarmente os estudos apresentados e 

publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática - SNHM 

ao longo de 13 anos, apontando como as abordagens das pesquisas em ciências 

humanas e sociais se incorporaram aos estudos relacionados à História da 

Matemática, originando onze tendências. 

Com base nos seus estudos, tomamos como referência os trabalhos 

relacionados à história da Educação Matemática presentes nesses Anais dos 

Seminários Nacionais de História da Matemática, realizados em Recife (1995), 

Águas de São Pedro (1997), Vitória (1999), Natal (2001), Rio Claro (2003), Brasília 

(2005) e Guarapuava (2007). Notamos que há uma consolidação de algumas delas, 

evidenciando o crescimento das pesquisas na área. Mendes (2008, 2010), aponta 

que ao longo dos seminários houve um aumento na variedade de abordagens, bem 

como o surgimento de modalidades mistas de investigação e análise das 

informações históricas visando descrever com o maior detalhe possível, os caminhos 

pelos quais a História da Matemática veio seguindo ao longo dos séculos. 

O trabalho de Mendes (2008a, 2008b) baseou-se em uma classificação e 

categorização realizada por Sad (2005) e a partir dos mesmos fez alguns ajustes de 

acordo com seus objetivos para sua pesquisa e ampliou os estudos de Sad com 

relação aos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática, ampliando-

os para as dissertações e teses produzidas na área de História da Matemática, nas 

universidades brasileiras. Para avançar neste processo foi necessário verificarmos 

as tendências dos estudos apresentados e publicados nos Anais dos Seminários 
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Nacionais de História da Matemática/SNHM, de modo a realizar uma classificação 

inicial das dissertações e teses produzidas visando analisar cada uma delas. 

Decidimos, portanto, partir dos resultados dos trabalhos apresentados por Mendes 

(2008a, 2008b, 2010) e Sad (2005). 

Os estudos de Mendes (2008a, 2008b, 2010) apontam que a produção 

brasileira em História da Matemática, História no ensino da Matemática e em História 

da Educação Matemática, têm gerado valiosos resultados e apontado novos 

caminhos e focos de abordagem para a melhoria do processo de formação docente 

e de aprendizagem na Educação Matemática. Isso possivelmente ocorre porque as 

reflexões sobre tais estudos evidenciam a importância do processo formativo na 

superação de obstáculos encontrados na trajetória dos sujeitos da docência em 

Matemática. 

Mendes concluiu que há uma consolidação de algumas delas, evidenciando o 

crescimento das pesquisas na área. Percebemos, ainda, que ao longo dos 

seminários houve um aumento na variedade de abordagens, bem como o 

surgimento de modalidades mistas de investigação e análise das informações 

históricas visando descrever com o maior detalhe possível, os caminhos pelos quais 

a História da Matemática veio seguindo ao longo dos séculos. 

 

 

2.2 Algumas tendências da pesquisa nos Seminários de História da Matemática 

 

De acordo com Mendes (2012), as tendências atuais das pesquisas em 

História da Matemática, incluindo a História da Educação Matemática e na Educação 

Matemática têm mostrado algumas modalidades que se caracterizam pela migração 

conceitual e pela hibridação conceitual, ou seja, as informações são rearranjadas de 

modo a dar significados aos estudos realizados. O autor assegura que há uma 

reorganização de técnicas e formas de conceber e construir a verdade na história do 

conhecimento tendo em vista tecer um novo panorama da história em diversos 

contextos, áreas e épocas. Nesse sentido, Mendes (2012) menciona que essa 

reorganização metodológica de pesquisa se caracteriza por uma bricolagem de 
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técnicas com as quais o historiador traça seus planos de estudos e pesquisas de 

modo a aproximar-se, o máximo possível, da verdade que pretende instituir no seu 

percurso historiográfico. Por fim, o autor conclui que desse movimento surgiu, então, 

uma série de relações que implicaram nas novas tendências nas pesquisas em 

História da Matemática. 

Para melhor encaminhamento dessa discussão temática, Mendes (2012) 

tomou como elementos de apoio para suas interlocuções os seguintes aspectos: a 

diversidade de fontes na pesquisa historiográfica e as tendências da pesquisa em 

História e Antropologia, suas relações e implicações nas pesquisas em História da 

Matemática, visando assim, apontar contribuições dessas abordagens para a 

Educação Matemática e a formação de professores. 

Para que fosse possível identificarmos as tendências dos estudos 

mencionados por Mendes quando se refere aos trabalhos apresentados e 

publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática/SNHM, 

consideramos necessário consultar a classificação inicial dada pelo autor aos textos 

publicados visando tomá-la para analisar cada um dos trabalhos encontrados nos 

levantamentos feitos em nossa pesquisa. Decidimos, então, partir dos resultados 

dos estudos realizados por Sad (2005) e Mendes (2008a, 2008b, 2009), nos quais 

os trabalhos publicados foram agrupados em três categorias: resultados de 

pesquisa, relatos de experiências e projetos de pesquisa, conforme o Quadro 1, a 

seguir. 

Nessas publicações Mendes (2008a) verificou como as tendências das 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, principalmente da Antropologia, 

Sociologia e História, bem como aquelas representadas pela Nova História, se 

incorporaram aos estudos relacionados à História da Matemática e à História da 

Educação Matemática. A variedade de tendências nas pesquisas apresentadas 

nesses seminários foi aumentando de modo a dificultar a inclusão de determinados 

trabalhos em uma ou outra categoria, mas, mesmo assim, notamos que há uma 

consolidação de várias dessas tendências, o que evidencia o crescimento das 

pesquisas na área. 
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Quadro 1: Trabalhos publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da Matemática – 

SNHM (1995 – 2007) 

 

Seminários 

realizados 

N
o
 de trabalhos 

publicados 

N
o
 de trabalhos sobre 

História da Matemática 

N
o
 de trabalhos sobre História 

da Educação Matemática 

1
o 
SNHM 30 19 11 

2
o 
SNHM 38 22 16 

3
o 
SNHM 55 38 17 

4
o 
SNHM 62 42 20 

5
o 
SNHM 39 27 12 

6
o 
SNHM 50 42 8 

7
o 
SNHM 62 30 32 

Total 336 220 116 

FONTE: Mendes (2008a) 

 

De acordo com Mendes (2008a), dos 350 trabalhos publicados ao longo dos 8 

eventos, 230 referiram-se às investigações em História da Matemática com a maioria 

dos temas ligados à: evolução de algum conceito ou teoria, temas específicos de 

Matemática, relações entre Matemática e outras áreas, aplicações da História da 

Matemática, História da Matemática nos Livros didáticos, desenvolvimento de 

produções sobre História da Matemática. Os outros 120 trabalhos publicados 

centraram-se às abordagens voltadas para relacionados com a História da 

Educação Matemática, com temas diretamente relacionados com biografias, 

memória ou alguma abordagem similar, sempre envolvendo as atividades de algum 

matemático ou professor de Matemática em contexto histórico de determinada 

época. 

Em cada uma das três categorias anteriormente mencionadas, Mendes 

(2008a) reorganizou os trabalhos já classificados por Sad (2005), incluindo as 

informações de 2007 nas seguintes categorias:  
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1. Investigação sobre a vida de matemáticos ou educadores; 

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

3. Investigação sobre uma área de conhecimento; 

4. Investigação sobre instituições; 

5. Investigação sobre o contexto cultural de uma criação; 

6. Investigação sobre uma época determinada; 

7. Investigação sobre um grupo específico; 

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

conhecimento; 

9. Investigação sobre as aplicações da História da Matemática; 

10. Investigação sobre livros didáticos; 

11. Investigação sobre o desenvolvimento de produções sobre História da 

Matemática. 

 

Para realizar uma nova análise acerca dos Anais dos Seminários Nacionais já 

realizados, Mendes (2008a) agrupou os trabalhos de acordo com as temáticas dos 

mesmos, organizando-os em dois eixos: os trabalhos voltados para a pesquisa em 

História da Matemática e aqueles voltados para a História da Educação Matemática 

(MENDES, 2008a). 

De acordo com Mendes (2008a), os tipos de investigação histórica publicados 

nos Anais que apresentaram ênfase voltada diretamente para a pesquisa em 

História da Matemática foram agrupados conforme os seguintes aspectos: 

 

1. Evolução de algum conceito ou teoria. 

2. Temas específicos de Matemática. 

3. Relações entre Matemática e outras áreas. 

4. Aplicações da História da Matemática. 
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5. História da Matemática nos Livros didáticos. 

6. Desenvolvimento de produções sobre História da Matemática. 

 

A respeito desses aspectos Mendes (2008a) informa que ao longo dos 

Seminários Nacionais de História da Matemática, (trinta por cento) 30% dos 

trabalhos voltaram-se para a evolução de algum conceito ou teoria, (quinze por 

cento) 15% referem-se à temas específicos de Matemática, (vinte e quatro por 

cento) 24% foram a respeito das relações entre Matemática e outras áreas de 

conhecimento, (dezessete por cento) 17% sobre aplicações da História da 

Matemática, (oito por cento) 8% voltados para a investigação da História da 

Matemática e os livros didáticos e (seis por cento) 6% abordaram aspectos 

relacionados ao desenvolvimento de produções sobre História da Matemática. 

De acordo com esses percentuais, Mendes infere que as investigações 

voltadas para a evolução de algum conceito ou teoria, continuam sendo uma das 

prioridades dos estudos apresentados nesses Seminários. Esses percentuais podem 

nos indicar necessidades de investigação sobre as formas de crescimento e 

consolidação de cada uma dessas tendências na investigação histórica no Brasil, 

bem como os grupos de pesquisa em que tais estudos vêm se consolidando. 

Outrossim, os estudos de Mendes (2008a; 2008b) mostraram como as 

tendências das pesquisas em História da Educação Matemática se comportaram 

nesses 13 anos, de acordo com os trabalhos publicados nos Anais dos Seminários 

Nacionais de História da Matemática. Nesses estudos, fica evidente o quanto cada 

uma das tendências foi avançando no decorrer dos seminários nacionais, com 

exceção dos trabalhos exclusivamente centrados em História e Memória ou História 

Oral. O número de trabalhos referentes a essas duas abordagens nos mostra, ainda, 

que essas abordagens ainda estejam em fase embrionária nas pesquisas em 

História da Educação Matemática. 

Os resultados denotam que ao longo desse período de 13 anos houve um 

total de (quarenta e um por cento) 41% de trabalhos referentes às abordagens 

mencionadas, o que indica um avanço significativo de inclusão dos referenciais 

teóricos apoiados na Nova História, no desenvolvimento das pesquisas na área de 

História da Educação Matemática. 



24 

Mendes informa, ainda, que os 30 trabalhos publicados nos Anais do 1o 

SNHM sinalizam que uma diversidade de entrecruzamento de relações no campo da 

História da Educação Matemática se acentuou, apontando que nesse período a 

maioria dos trabalhos apresentados evidenciava o uso de uma abordagem mista de 

pesquisa, envolvendo duas ou mais tendências conectadas para dar conta dos 

objetivos da pesquisa. 

Dos 38 trabalhos publicados nos Anais do 2º SNHM a abordagem mista 

continuava sendo uma tendência natural nos trabalhos devido à indefinição clara de 

uso de uma única tendência por parte dos pesquisadores. 

Nos Anais do 3º SNHM, os trabalhos publicados apresentam como destaque 

os estudos voltados para a história das disciplinas, pois acentuadamente essa 

tendência ficou bem definida nas abordagens metodológicas de pesquisa 

apresentadas. 

Com relação aos Anais do 4º SNHM os trabalhos publicados tiveram como 

destaque a abordagem biográfica com 5 trabalhos e a história das disciplinas com 7, 

totalizando 12 dos 20 relacionados a essas tendências. 

A respeito dos trabalhos voltados para a História da Educação Matemática, 

publicados nos Anais do 5º SNHM, percebemos que as abordagens referentes à 

história das instituições e à história das disciplinas, corresponderam a 42% e 25% 

dos 12 trabalhos contidos nos Anais. 

De acordo com Mendes (2008a; 2008b), nos Anais do 6º SNHM foram 

publicados 8 trabalhos relacionados à História da Educação Matemática, dos quais 

se destacaram a história das instituições e a história das disciplinas. Mendes afirma, 

portanto, que o número de trabalhos centrados em uma abordagem mista foi 

bastante significativo. Essas três modalidades totalizaram (sessenta e oito por cento) 

68% dos 28 trabalhos analisados. 

Com relação aos Anais do 1º Colóquio Brasileiro de História da Matemática – 

CBHM, realizado conjuntamente com o 4º Encontro Luso-Brasileiro de História da 

Matemática, foram publicados trabalhos relacionados à História da Educação 

Matemática, destacando-se a abordagem biográfica com 3 dos 4 trabalhos 

publicados. 
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No que se refere aos trabalhos apresentados no 7º SNHM, Mendes (2008a) 

baseou-se no caderno de resumos do referido seminário, de modo a analisar os 

resumos da categoria comunicação-pôster. A esse respeito verificamos que dos 32 

trabalhos voltados para a História da Educação Matemática, 66% referem-se à 

história das instituições, história das disciplinas e abordagem mista, todos 

envolvendo aspectos diretamente voltados para os estudos biográficos mesmo que 

indiretamente. Sobre os estudos especificamente ligados a história de vida ou 

biografia, podemos afirmar que apenas 13% dos trabalhos têm essa característica 

exclusiva. 

Ao longo dos seminários percebemos que houve um percentual de (dezenove 

por cento) 19% de trabalhos voltados para a abordagem biográfica, (oito por cento) 

8% voltados para a abordagem centrada em história e memória, (três por cento) 3% 

para a história oral, (dezoito por cento) 18% para a história das instituições, (vinte e 

nove por cento) 29% para a história das disciplinas e (vinte e três por cento) 23% 

com características de uma abordagem mista. 

Com base na investigação efetivada nos Anais dos Seminários Nacionais de 

História da Matemática e nos encontros Luso-Brasileiros de História da Matemática 

Mendes (2008a) apontou algumas conclusões parciais sobre o itinerário da pesquisa 

em História da Educação Matemática e os modos de abordagem construídos ou 

reestruturados nesses 13 anos. O autor assegura que houve um crescimento 

significativo na qualidade dos trabalhos, bem como um acréscimo valioso na 

variedade de abordagens e na conjunção de tendência de modo a gerar formas 

mistas de investigação e análise das informações históricas que possam nos levar a 

tecer um painel mais detalhado dos caminhos pelos quais a História da Matemática, 

do ensino da Matemática e da Educação Matemática seguiram ao longo dos últimos 

20 anos. 

A respeito das tendências das pesquisas em História da Matemática, Mendes 

(2008a; 2008b) considera oportuno apontar um questionamento atribuído a Certeau 

(1991) quando indaga por que a Matemática ocupou um lugar da história, ou seja, 

daquilo que foi, durante muito tempo, o fundamento de identificação e justificação de 

um poder social. Certeau (1991) afirma que esse fato ocorreu porque os critérios de 
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seleção social mudaram. Uma sociedade privilegia, nos seus modos de iniciação, o 

que é privilegiado no seu funcionamento. 

Nessa perspectiva, a pesquisa voltada para a construção de uma 

historiografia da Matemática e para a Educação Matemática tem se ampliado como 

um campo referente aos métodos e abordagens de pesquisa nessa área, nos 

Seminários Nacionais de História da Matemática, nos Seminários Luso-brasileiros de 

História da Matemática, bem como nos estudos e pesquisas realizados por meio das 

teses e dissertações em programas de Pós-Graduação que desenvolvem estudos 

sobre relações entre história e Educação Matemática. Nesse sentido, o quadro 2, a 

seguir, refere-se ao número de trabalhos publicados nos Anais desses eventos e seu 

enquadramento em algumas dessas tendências da pesquisa na área. (Cf. MENDES, 

2012). 

O referencial teórico das pesquisas realizadas atualmente na área de história 

da Matemática e da História da Educação Matemática está apoiado em documentos 

e estudos que abordam essa questão da pesquisa, da Pós-Graduação em Educação 

Matemática. Além disso, são utilizados os referenciais teóricos sob as tendências da 

pesquisa em Educação Matemática para organizar uma chave de classificação dos 

trabalhos nas categorias já mencionadas anteriormente, 

Mendes (2010, 2011, 2012) identificou que as pesquisas realizadas por 

estudiosos da área de Ciências Humanas e Sociais têm contribuído fortemente para 

que outras áreas que se desenvolvem com base na pesquisa histórica ou no 

exercício da historiografia. A História da Ciência e a História da Educação 

Matemática, por exemplo, puderam ampliar as possibilidades de construção dos 

seus objetos de estudos, bem como dar uma conotação científica às verdades 

estabelecidas no processo historiográfico a partir do uso dessas modalidades de 

métodos adotados nas Ciências Humanas e Sociais. 
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2.3 Apontamentos conclusivos sobre os trabalhos publicados 

 

De acordo com Mendes (2008a; 2008b), os 350 trabalhos publicados ao longo 

dos 8 Seminários Nacionais de História da Matemática e um Colóquio, 230 

referiram-se às investigações em História da Matemática com a maioria dos temas 

ligados à: evolução de algum conceito ou teoria, temas específicos de Matemática, 

relações entre matemática e outras áreas, aplicações da História da Matemática, 

História da Matemática nos Livros didáticos, desenvolvimento de produções sobre 

História da Matemática. Os outros 120 trabalhos publicados centraram-se às 

abordagens voltadas para relacionados com a história da Educação Matemática, 

com temas diretamente relacionados com biografias, memória ou alguma 

abordagem similar, sempre envolvendo as atividades de algum matemático ou 

professor de Matemática em contexto histórico de determinada época. 

Para a realização de sua nova análise acerca dos Anais dos Seminários 

Nacionais já realizados, Mendes (2008) agrupou os trabalhos de acordo com as 

temáticas dos mesmos, organizando-os em dois eixos: os trabalhos voltados para a 

pesquisa em História da Matemática e aqueles voltados para a História da Educação 

Matemática (Cf. MENDES, 2008a). 

O Quadro 2 apresenta os tipos de investigação histórica publicados nos anais, 

com ênfase voltada diretamente para a pesquisa em História da Matemática, 

conforme já mencionamos anteriormente e cujos tipos de investigação histórica 

enfatizam os seguintes temas: 

 

1. Evolução de algum conceito ou teoria. 

2. Temas específicos de Matemática. 

3. Relações entre Matemática e outras áreas. 

4. Aplicações da História da Matemática. 

5. História da Matemática nos Livros didáticos. 

6. Desenvolvimento de produções sobre História da Matemática. 
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Quadro 2: Trabalhos publicados nos Anais dos SNHM (1995 – 2007): abordagens voltadas 

para a pesquisa em História da Matemática 

 

Tipo de pesquisa 1º 

SNHM 

2º 

SNHM 

3º 

SNHM 

4º 

SNHM 

5º 

SNHM 

1º 

CBHM 

6º 

SNHM 

7º 

SNHM 

Total 

Evolução de algum 

conceito ou teoria 

6 8 15 14 9 5 10 2 69 

Temas específicos 

de Matemática 

3 2 8 4 4 1 4 9 35 

Relações entre 

Matemática e outras 

áreas 

5 2 9 14 9 4 6 6 55 

Aplicações da 

História da 

Matemática 

3 8 4 6 1 0 12 4 38 

História da 

Matemática: Livros 

didáticos 

2 0 0 4 1 0 7 4 18 

Desenvolvimento de 

produções sobre 

História da 

Matemática 

0 2 2 0 3 0 3 5 15 

Total 19 22 38 42 27 10 42 30 230 

FONTE: Mendes (2008a) 

 

A respeito desses aspectos Mendes (2008a) informa que ao longo dos 

Seminários Nacionais de História da Matemática, 30% dos trabalhos voltaram-se 

para a evolução de algum conceito ou teoria, 15% referem-se à temas específicos 

de Matemática, 24% foram a respeito das relações entre Matemática e outras áreas 

de conhecimento, 17% sobre aplicações da História da Matemática, 8% voltados 

para a investigação da História da Matemática e os livros didáticos e 6% abordaram 

aspectos relacionados ao desenvolvimento de produções sobre História da 

Matemática. 

Ao longo dos seminários percebemos que houve um percentual de 19% de 

trabalhos voltados para a abordagem biográfica, 8% voltados para a abordagem 
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centrada em história e memória, 3% para a história oral, 18% para a história das 

instituições, 29% para a história das disciplinas e 23% com características de uma 

abordagem mista. 

De acordo com esse percentual, podemos inferir que a investigação voltada 

para a evolução de algum conceito ou teoria, continua sendo uma das prioridades 

dos estudos apresentados nesses Seminários. Esse percentual pode nos indicar 

possibilidades de investigação sobre as formas de crescimento e consolidação de 

cada uma dessas tendências na investigação histórica no Brasil, bem como os 

grupos de pesquisa em que tais estudos vêm se consolidando. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

3.1 As etapas do estudo 

 

A partir de um estudo inicial realizado no banco de teses e dissertações da 

CAPES e nas bibliotecas dos programas de Pós-Graduação da área objeto da 

pesquisa, fizemos uma primeira caracterização dos estudos na área foco da 

pesquisa para, buscar a operacionalização detalhada da pesquisa sobre cada 

trabalho identificado. Posteriormente, reagrupamos os trabalhos de modo ser 

possível catalogar as dissertações e teses analisadas. De posse das dissertações e 

teses localizadas no banco de dados da CAPES e/ou nas bibliotecas dos programas 

de Pós-Graduação que atuam na formação pós-graduada em Educação 

Matemática, mais especificamente em História da Matemática, fizemos uma 

caracterização mais detalhada dos trabalhos, visando identificar as contribuições 

conceituais e didáticas das teses e dissertações produzidas. 

Com base na análise dos trabalhos selecionados, esboçamos um primeiro 

modelo didático para o CD-ROM, com o banco de atividades, a ser organizado com 

os trabalhos analisados. A partir dessa catalogação selecionamos os trabalhos 

voltados para a História no ensino da Matemática que apresentam propostas 

concretas de uso didático da História da Matemática. Além disso, identificamos os 

trabalhos de Didática da Matemática que continham propostas de atividades 

didáticas para a sala de aula. De posse do material, produzimos um CD-ROM com 

um banco de atividades apoiadas no uso da História da Matemática em sala de aula, 

que possa favorecer o trabalho do professor. 

O desenvolvimento do trabalho ocorreu por meio das seguintes etapas: 

levantamento dos trabalhos produzidos, identificação das contribuições dos 

trabalhos com relação aos conteúdos matemáticos que abordam, classificação 

desses trabalhos de acordo com os conteúdos e a elaboração de um banco de 

atividades a ser disponibilizado para pesquisadores, professores que atuam no 
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Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a contribuição de cada trabalho 

produzido. 

O levantamento dos trabalhos produzidos e divulgados no banco de dados da 

CAPES e nos diversos programas de Pós-Graduação em Educação Matemática do 

país, foi realizado na forma de uma pesquisa empírica nos arquivos da CAPES 

(banco de dissertações e teses), bem como nas bibliotecas dos diversos programas 

de Pós-Graduação em Educação, Educação em Ciências e Matemática, Educação 

Matemática e áreas afins, de modo a poder alcançar o máximo de trabalhos 

possíveis, conforme o período adotado para o estudo. 

A caracterização da área de estudos e pesquisas em História da Matemática 

ocorreu a partir do levantamento anteriormente mencionado. Fizemos uma primeira 

caracterização dos estudos na área foco da pesquisa para, em seguida buscar a 

operacionalização detalhada da pesquisa sobre cada trabalho identificado. 

A identificação das contribuições dos trabalhos para cada uma das áreas em 

que estão inseridos foi feita com base na análise dos trabalhos selecionados, onde 

identificamos as contribuições de cada um deles conforme dois aspectos: 

conceituais e didáticos, com base nos quais esboçamos o modelo didático do CD-

ROM, com o banco de atividades a ser organizado com os trabalhos analisados. 

A elaboração do banco de atividades será disponibilizado para pesquisadores, 

professores que atuam no Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a 

contribuição de cada trabalho produzido, sendo possível a partir dessa catalogação 

selecionarmos os trabalhos voltados para a História no ensino da Matemática que 

apresentassem propostas de uso didático da História da Matemática em sala de 

aula. De posse do material, produzimos um CD-ROM com um banco de dados 

composto por atividades e materiais apoiados no uso da História da Matemática em 

sala de aula, que possa favorecer o trabalho do professor. 

Com base na conclusão de todas as fases operacionais da pesquisa 

procedemos à elaboração final do CD-ROM e da versão final desta dissertação, com 

vistas a sua divulgação e disponibilização aos professores da Educação Básica e 

aos Programas de Pós-Graduação envolvidos, bem como nas escolas de Natal 

(RN). 
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3.2 O levantamento das informações iniciais 

 

A partir desse momento iniciei a primeira catalogação tomando como base os 

trabalhos produzidos nos dois programas de Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte: o Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) do Centro de Ciências Exatas e da 

Terra (CCET) e o programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) do Centro de 

Educação (CE). Essa decisão foi levada em consideração devido à facilidade de 

obtenção dos dados. 

Tomamos algumas providências importantes para dar início à pesquisa:  

1. entrar no endereço www.ufrn.br;  

2. conhecer o Portal do Centro de Educação/UFRN através do endereço eletrônico 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppged; 

3. conhecer o Portal do PPGECNM/UFRN através do endereço eletrônico 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgecnm; 

4. conhecer o Portal da CAPES, através do endereço www.capes.gov.br; 

5. visitar as secretarias dos dois Programas de Pós-Graduação da UFRN, o 

PPGECNM e o PPGEd. 

 

Como teríamos de fazer visitas aos setores da UFRN, mencionados 

anteriormente, considerei conveniente a elaboração de uma carta de apresentação, 

identificando-me como aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da UFRN, o nome do orientador e coordenador da 

pesquisa, e informando ainda, que estava realizando uma pesquisa documental, e 

por isso, necessitava do arquivo que constassem as teses e dissertações do 

PPGEd/UFRN e PPGECNM/UFRN, com a finalidade de contribuir com a minha 

pesquisa. De posse desse documento, visitei as secretarias dos dois programas de 

Pós-Graduação da UFRN e, posteriormente, conheci os portais dos mesmos, para 

que logo em seguida iniciar o levantamento dos primeiros trabalhos ligados à 

http://www.ufrn.br/
http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppged
http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgecnm
http://www.capes.gov.br/


33 

pesquisa. Somente após essa primeira experiência, exploramos o banco de 

dissertações e teses da CAPES. 

Conforme sugestão do meu orientador e coordenador da pesquisa visitei o 

programa de Pós-Graduação em Educação e solicitei uma relação de todos os 

trabalhos de mestrado e doutorado defendido naquele programa no período de 1990 

à 2010 na área de Educação, especificamente na linha de pesquisa de Educação 

Matemática  ou linha de Educação Matemática e Ensino de Ciências, como passou 

a ser chamado a partir de 2011. Fomos informados que a maioria dos trabalhos 

publicados pelo PPGEd estavam disponíveis no endereço 

www.posgraduacao.ccsa.ufrn/ppged, mas que de qualquer forma eu seria atendido 

com a minha solicitação. Assim, obtive uma lista correspondente ao período de 

1981-2008, contendo 419 dissertações e 230 teses para que fizesse a seleção dos 

trabalhos ligados a Educação Matemática e em seguida selecionar somente aqueles 

ligados à História no ensino de Matemática. 

Adotamos o mesmo procedimento para fazer o levantamento inicial no 

PPGECNM, onde obtive a relação das dissertações, referentes ao período de 2004 

à 2008. Em seguida, com os dados disponíveis, realizei visitas aos sites do 

PPGECNM, PPGEd, da UFRN e da CAPES, com a intenção de conhecer melhor o 

funcionamento das respectivas páginas na internet. Com relação ao site do 

PPGECNM, observamos que o programa teve suas atividades iniciadas no ano de 

2002, com mestrado profissionalizante, tendo como área de concentração o Ensino 

de Ciências e Matemática e está voltado para a formação de professores em 

exercício de sala de aula, tendo como atuação as disciplinas de Física, Química, 

Biologia, Ciências e Matemática, tanto na Educação Básica, quanto no Ensino 

Superior, com preferência para os profissionais que atuam na rede pública de 

ensino. O programa conta no seu quadro com 21 docentes doutores, sendo que 

cinco deles (incluindo o coordenador da pesquisa e orientador da dissertação) atuam 

na área de Ensino de Ciências e Matemática, na linha de pesquisa História, Filosofia 

e Sociologia da Ciência no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

Conforme informações no site do PPGEd, um dos programas mais antigos do 

Brasil, cujas atividades foram iniciadas em 1978, contribuindo para o 

desenvolvimento da pesquisa e para a formação de professores e pesquisadores em 
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Educação, atendendo não só a demanda do Rio Grande do Norte (RN), mas 

também de diversos estados do país, especialmente das Regiões Norte e Nordeste, 

tanto no mestrado acadêmico como no doutorado. Atualmente o referido programa 

de Pós-Graduação está organizado em oito linhas de pesquisa, dentre as quais a 

linha de Educação Matemática e Ensino de Ciências, originada da antiga linha de 

Educação Matemática que desde 2010 ampliou-se com a inclusão de pesquisadores 

da área de Ensino de Ciências, ocasionando a referida mudança. 

Constatamos que nos sites dos dois programas da UFRN que foram 

investigados (PPGEd e PPGECNM), no “menu-ensino” estão disponibilizadas as 

Teses e Dissertações Acadêmicas do PPGEd e as Dissertações Profissionalizantes 

do PPGECNM. Após a conclusão do levantamento de informações desses dois 

programas da UFRN, preparamos um texto inicial sobre o assunto, que se constituiu 

em um trabalho apresentado no VIII Seminário Nacional de História da Matemática 

(VIII SNHM) ocorrido em Belém – PA, em 2009. 

 

 

3.3 A exploração do banco de teses e dissertações da CAPES 

 

Para realizar visita ao site da CAPES, levantei o seguinte questionamento: 

como encontrar no Portal da CAPES as Instituições de Nível Superior do Brasil que 

apresentam programas de Pós-Graduação stricto sensu, nas áreas de Educação, 

Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e áreas afins? 

Para responder essa inquietação, entrei na página da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do endereço 

eletrônico www.capes.gov.br como forma de atender a nossa indagação. A página do 

portal apresenta-se com vários menus, sendo o principal o Menu Capes, contendo 

onze (11) janelas. Na primeira opção, é conhecida a história e a missão da 

instituição, que foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o 

objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos 

http://www.capes.gov.br/
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e privados que visam ao desenvolvimento do país, tendo como o seu primeiro 

dirigente no período de 1952 à 1964, o renomado Prof. Anísio Teixeira. 

Em seguida, passei a navegar no Menu Avaliação para o acesso ao sub-

menu Cursos recomendados e reconhecidos e conhecer a página com os 

programas e cursos de pós-graduação que obtiveram nota igual ou superior a "3" na 

avaliação da CAPES e que, portanto, atendem ao requisito básico estabelecido pela 

legislação vigente para serem reconhecidos pelo Ministério da Educação por meio 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) e, em decorrência, expedirem diplomas 

de mestrado e/ou doutorado com validade nacional. Essas informações estão 

disponibilizadas no site da CAPES, organizadas por programa de pós-graduação e 

distribuída sem seis categorias conforme mencionamos a seguir: 

 

 Dados básicos: endereço, telefones, e-mail e dependência administrativa. 

 Dados da Avaliação: dados sobre o funcionamento do programa, coletados 

anualmente, e os resultados alcançados no Acompanhamento Anual e na 

Avaliação Trienal. 

 Área de Avaliação e Área Básica do programa. 

 Especificação dos cursos do programa que são reconhecidos e 

recomendados. 

 Especificação dos cursos do programa que estão em funcionamento (já 

iniciaram suas atividades) ou estão em projeto. 

 Especificação das áreas de concentração de cada curso. 

Entretanto, para obter as informações sobre cada uma dessas categorias, a 

CAPES coloca três opções como forma de facilitar a busca:  

a) por Área de Avaliação; 

b) por Nota  

c) por Região/Instituição. 
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A primeira opção “Por Área de Avaliação” apresenta uma sequência de nove 

(9) itens conhecida de Grande Área de conhecimento da CAPES, que quando 

acessada, leva-nos a uma tabela com as seguintes características: nome da área de 

conhecimento pesquisada dentro da Grande Área, o total de programas e cursos de 

pós-graduação, em nível de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado 

e mestrado acadêmico/doutorado e a totalidade dos cursos de pós-graduação 

brasileira, nas modalidades de mestrado acadêmico, doutorado e mestrado 

profissionalizante. Observa-se ainda, que dentro das nove opções oferecidas, 

apenas a grande área Ciências Humanas e grande área Multidisciplinar, atendem a 

nossa investigação, que é de buscar os programas de pós-graduação nas áreas de 

Educação, Educação matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 

áreas afins. 

Segundo a CAPES, a Grande Área é a aglomeração de diversas áreas do 

conhecimento em virtude da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e 

recursos instrumentais refletindo contextos sócio-políticos específicos, a saber: 

 

1. Ciências Agrárias. 

2. Ciências Biológicas. 

3. Ciências da Saúde. 

4. Ciências Exatas e da Terra. 

5. Ciências Humanas. 

6. Ciências Sociais Aplicadas. 

7. Engenharias. 

8. Linguísticas, Letras e Artes. 

9. Multidisciplinar. 

 

De acordo com informações presentes no site da CAPES, a opção grande 

área Ciências Humanas possui dez (10) áreas de conhecimento distribuídas por 

Área e Área de Avaliação, incluindo-se a área Educação com Área de Avaliação em 

Educação que satisfaz à nossa busca. Informa ainda, que a área em estudo possui 

cerca de 120 programas e cursos de Pós-Graduação, dos quais (quarenta e cinco 

por cento) 45% são de mestrado acadêmico, (cinquenta por cento) 50% de mestrado 

acadêmico/doutorado e (cinco por cento) 5% de mestrado profissionalizante. Por 
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outro lado, a grande área Multidisciplinar, que possui quatro (04) áreas de 

conhecimentos, mas apenas a Área Ensino com Área de Avaliação Ensino, 

interessam a nossa pesquisa, com cerca de 80 programas e cursos de pós-

graduação, sendo (vinte por cento) 20% de mestrado acadêmico, (cinquenta por 

cento) 50% de mestrado profissionalizante e (trinta por cento) 30% de 

mestrado/doutorado. 

A partir dessa fase passamos a conhecer todos os caminhos possíveis para 

encontrar os Programas de Pós-Graduação stricto sensu do Brasil, nas áreas de 

Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática e 

áreas afins, com os quantitativos dos cursos em nível de Mestrado Acadêmico, 

Profissional e de Doutorado por IES, Unidade Federativa e por nota. 

Desta etapa em diante foi possível buscarmos dentro das páginas desses 

Programas de Pós-Graduação, as produções científicas, ou seja, as dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, que estavam de acordo com cada uma das áreas já 

mencionadas e cujos trabalhos voltados ao uso da História no ensino de Matemática 

pudessem ser localizados e, por fim, analisados para gerar o produto almejado em 

nosso estudo. 

Para isso, acessamos o Portal CAPES, escolhemos a opção “Serviços”, sub-

menu “Banco de Teses”, e em seguida a opção “Resumos”. Entretanto, para 

facilitar o serviço de busca dos trabalhos de teses e dissertações pelo Portal da 

CAPES, construímos um quadro por região, Unidade Federativa – UF, nome da 

Instituição de Ensino Superior – IES e o nome do Programa das respectivas áreas já 

mencionadas anteriormente. 

De acordo com as informações da CAPES, o Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, reúne cerca de 

458.657 resumos de teses (abstract), sendo parte do Portal de Periódicos da 

CAPES/MEC, e tendo como objetivo, facilitar o acesso a informações sobre teses e 

dissertações defendidas junto a programas de pós-graduação do país. 

O banco funciona como uma ferramenta de busca e consulta, com resumos 

relativos a teses e dissertações defendidas desde 1987. Ainda segundo a CAPES, 

as informações são fornecidas diretamente à Capes pelos programas de pós-

graduação, que se responsabilizam pela veracidade dos dados. O Banco de Teses é 

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp
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referencial e começou a ser alimentado pelo aplicativo Coleta em 1987. A partir de 

1996 o banco continuou a ser atualizado pelo aplicativo eletrônico chamado 

Cadastro de Discentes, que recebe, de forma continuada e atualizada, todos os 

dados relativos à comunidade dos alunos de mestrado e doutorado, desde a 

matrícula até a titulação e permite também a inclusão de textos completos destes 

trabalhos, caso estejam disponíveis. Para tanto, os programas devem preencher o 

Cadastro de Discentes para participarem dos programas de fomento e receberem as 

bolsas da CAPES. Com isso, informações bibliográficas das dissertações e das 

teses defendidas em todo o país ficam disponíveis e servem como ferramenta de 

pesquisa. 

Após conhecer as informações por região, as IES do Brasil que possuem os 

Programas de Pós-Graduação nas áreas de Educação, Educação Matemática, 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática e outras áreas afins, buscamos os 

resumos dessas produções científicas através das palavras-chave no menu-assunto, 

colocando a expressão História no ensino da Matemática, e em instituição coloquei a 

sigla da IES. Em seguida nos era apresentada uma nova página com o seguinte 

resultado: Critérios: Assunto: História no ensino da Matemática; Instituição (IES) e 

uma lista de teses e de dissertações com o nome do autor e título dos trabalhos de 

pesquisa. 

Para categorizar os trabalhos levamos em consideração uma chave de 

classificação dos resumos, tomando como guia os trabalhos de Sad (2005) e 

Mendes (2008, 2009), já mencionados no segundo capítulo desta dissertação, 

divididos em sete grupos ou linhas de pesquisas a seguir: 

 

A - Estudos e pesquisas em História e Epistemologia da Matemática. 

B - Estudos e pesquisas em História da Educação Matemática. 

C - Estudos e pesquisas em História e Pedagogia da Matemática. 

D - Estudos e pesquisas em Formação de Professores de Matemática; 

E - Estudos e pesquisas em elaboração e testagem de métodos para o ensino de 

Matemática. 

http://www.capes.gov.br/cadastro-de-discentes
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F - Estudos e pesquisas em Etnomatemática e Educação Matemática. 

G - Outras tendências. 

 

Nossa meta inicial foi fazer um levantamento dos estudos na área de História 

no ensino da Matemática em programas de Pós-Graduação stricto sensu do país, 

nas áreas de Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática e áreas afins, para em seguida com vistas catalogar a produção em 

História no ensino da Matemática oriundos das pesquisas realizadas pelos 

estudantes de Pós-Graduação dos diversos programas existentes no Brasil de 1990 

e 2010 e, assim, organizar um banco de atividades didáticas advindas dessas 

dissertações e teses de modo a oferecer aos professores de Matemática um acervo 

pedagógico para usos em suas salas de aula. Além de identificar, selecionamos as 

propostas metodológicas de uso da História no ensino da Matemática presentes nas 

dissertações e teses investigadas que oferecem subsídios conceituais e didáticos 

que possam contribuir para enriquecer a ação dos professores de Matemática no 

país. 

A pesquisa foi operacionalizada por meio de uma investigação documental em 

arquivos da CAPES e dos programas de Pós-Graduação existentes no país, que 

focam seus estudos no tema objeto desta pesquisa. A meta principal do estudo foi 

montar um banco de atividades didáticas baseadas nos estudos históricos a serem 

oferecidas aos professores de Ensino Fundamental e Médio do país. 
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3.4 Produção em História da Matemática no Brasil: um panorama das 

dissertações e teses defendidas entre 1990-2010 

 

De acordo com estudos recentes realizados por Mendes (2012)1, a 

investigação efetivada nas dissertações e teses com enfoques dessas três subáreas 

apontou até o presente momento apontam algumas considerações conclusivas 

sobre a complementaridade estabelecida entre os métodos de pesquisa nessas 

duas áreas e os modos de abordagem construídos ou reestruturados nos últimos 20 

anos. 

 

Quadro 3. Pesquisas em História da Matemática investigadas 

Categoria Tendência da pesquisa Mestrado Doutorado Total 

geral 

Acadêmico Profissional 

A Estudos e Pesquisas em 

História e Epistemologia 

da Matemática 

80 03 29 112 

B Estudos e Pesquisas em 

História da Educação 

Matemática 

64 02 44 110 

C Estudos e Pesquisas em 

História e Pedagogia da 

Matemática 

48 25 15 88 

 Total 192 30 88 310 

FONTE: www.capes.gov.br 

 

De um total de 310 trabalhos catalogados, entre dissertações e teses, 

verificou-se que 112 (36%) focaram-se na área de História e Epistemologia da 

Matemática e 110 (35,5%) incluem-se na categoria de História da Educação 

                                                           
1
 Essas informações fazem parte do artigo intitulado Pesquisa em história da Matemática na Pós-

Graduação Brasileira e suas dimensões epistemológica, sociológica e pedagógica, de autoria de 

Mendes (2012), em fase de publicação. 
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Matemática. Os outros 88 (28,5%) concentraram-se na categoria referente aos 

estudos e pesquisas sobre a área da História e Pedagogia da Matemática. 

Das 222 dissertações de mestrado catalogadas, 83 (37,4%) referem-se aos 

estudos sobre História e Epistemologia da Matemática, 66 (29,7%) incluem-se na 

área de História da Educação Matemática e os outros 73 (32,9%) correspondem aos 

estudos focados na área de História e Pedagogia da Matemática. Desse total de 222 

dissertações, 30 (13,5%) correspondem às dissertações de mestrado profissional. 

Sobre as teses de doutorado, a catalogação evidenciou que do total de 88, 29 

(33%) dos trabalhos referem-se à área de História e Epistemologia da Matemática, 

enquanto 44 (50%) incluem-se na categoria de estudos sobre História da educação 

matemática. As outras 15 teses (17%) focaram seus estudos sobre História e 

Pedagogia da matemática. Todavia, das 88 produções identificadas, apenas 15 

(17%) apresentam propostas concretas de atividades para uso direto em sala de 

aula pelos professores de Matemática. 

A catalogação mostrou ainda que de um modo geral as produções da área de 

História da Matemática na Pós-graduação brasileira estão atualmente distribuídas de 

forma bastante harmônica em termos quantitativos, uma vez que as três categorias 

de estudos e pesquisas estão na relação percentual de 36%; 35,5% e 28,5%. É 

preciso ressaltar, no entanto, que o levantamento realizado nas universidades 

investigadas, aponta que as áreas de História da Educação Matemática e História e 

Pedagogia da Matemática, tiveram uma avanço quantitativo significativo nos últimos 

10 anos, pois foi entre 2000 e 2010 que o número de trabalhos cresceu nessas duas 

áreas tal como já foi apontado por Mendes (2008, 2010, 2011, 2012) com relação 

aos trabalhos publicados nos Anais dos Seminários Nacionais de História da 

Matemática. 

Os dados apresentados anteriormente mostram uma síntese dos trabalhos 

analisados, distribuídos em três categorias. É importante ressaltar, porém, que os 

estudos e pesquisas voltados para a História e Epistemologia da Matemática 

constituíram a categoria que marcou o inicio dos trabalhos na área de História da 

Matemática, posto que as outras categorias surgiram, posteriormente, justificando, 

portanto a diferença entre o número de trabalhos ser um pouco menor sobre os 

estudos e pesquisas em História da Educação Matemática e em História e 
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Pedagogia da Matemática. Esta última categoria surgiu na década de 1990 de forma 

incipiente, com apenas dois trabalhos, vindo a avançar um pouco mais após 10 

anos. Outro detalhe relevante é que esse tipo de trabalho (História e Pedagogia da 

Matemática) ampliou-se com a criação dos mestrados profissionais, no inicio da 

primeira década do século XXI (entre 2002 e 2005). 

Outro dado importante foi que o levantamento identificou a existência de um 

número expressivo de 50 trabalhos envolvendo História da Matemática nos estudos 

fundamentados pelas teorias da Didática da Matemática (Didática Francesa). Por 

esse motivo decidimos incluir essas 50 sequências didáticas no material catalogado 

para o banco de atividades, tendo em vista as suas contribuições para as aulas de 

Matemática da Educação Básica. 
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4 A CONSTRUÇÃO DO CD-ROM COM AS ATIVIDADES PARA 
PROFESSORES 

 

 

4.1 Considerações iniciais sobre o Produto Educacional 

 

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

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

que aproxima a universidade da comunidade educativa que pode promover o 

envolvimento dos professores da Educação Básica e osestudantes de licenciatura 

da área de Ciências e Matemática na superação de dificuldades conceituais, 

didáticas e técnicas com relação a sua prática docente. 

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

promover a superação dos desafios da transformação do trabalho dos professores 

em uma atividade mais eficaz e, consequentemente, estimuladora da aprendizagem 

dos alunos. Sabe-se que os produtos originados no desenvolvimento do mestrado 

profissional têm a perspectiva de contribuir com a formação dos professores bem 

como auxiliar na ampliação do acervo didático das escolas, visando o 

aperfeiçoamento das práticas profissionais e da aprendizagem dos estudantes. 

Consideramos que os produtos educacionais gerados nos mestrados 

profissionais podem ser aplicados em espaços formais de ensino de modo a 

contribuir na melhoria da prática profissional dos professores no que se refere aos 

processos de ensino e aprendizagem. Neste trabalho partimos da catalogação da 

produção cientifica na área de História da Matemática nos programas de Pós-

Graduação stricto sensu do país, das áreas de Educação, Educação Matemática, 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática e áreas afins, a partir da qual agrupamos 

inicialmente as dissertações e teses em três tendências: 1) Estudos e pesquisas em 

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

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

Matemática. 
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A última tendência mereceu atenção maior neste trabalho devido conter os 

estudos e pesquisas relacionados à formação de professores de Matemática e à 

elaboração e testagem de atividades e materiais didáticos voltados para o ensino de 

Matemática. Como já foi mencionado em capítulos anteriores, nosso levantamento 

documentacional evidenciou a existência de dissertações e teses que focavam 

estudos históricos, mas que pertenciam a área de estudos e pesquisas sobre 

Didática da Matemática e tinham como produto, a proposição de sequências de 

atividades para ensino de diversos tópicos matemáticos abordados no ensino 

fundamental médio e superior. Esse foi um motivo importante para decidimos incluir 

tais atividades na organização de nosso produto educacional: o CD-ROM iterativo 

para os professores de Matemática. 

Com base nesse contexto situacional selecionamos os trabalhos voltados 

para a História no Ensino da Matemática e para a Didática da Matemática que 

apresentaram propostas de uso didático da História da Matemática em sala de aula, 

bem como um bloco de sequências de atividades didáticas que contribuíssem para o 

professor complementar seu trabalho com o livro didático em sala de aula. Assim, 

partimos para a produção de um CD-ROM com um banco de atividades didáticas 

apoiados no uso da História da Matemática em sala de aula, que possa favorecer o 

trabalho do professor de Matemática. 

A construção do CD-ROM interativo é destinada a todos os profissionais de 

Educação Matemática, principalmente àqueles que estão atuando em sala de aula 

no ensino da Matemática nos níveis de ensino fundamental, médio e superior. Este 

material chega até o professor como um Produto Educacional, gerado a partir de 

uma pesquisa de Mestrado Profissional concentrado na área de Ensino de Ciências 

e Matemática do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Tal pesquisa 

foi desenvolvida sob a orientação do Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, intitulada Recorte 

dos produtos educacionais em história no ensino da Matemática e em Didática 

da Matemática a partir nas dissertações e teses defendidas no Brasil entre 

1990-2010. O CD-ROM que constitui o produto educacional desta dissertação é uma 

produção parcial da Pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, 

intitulada Cartografias da produção em História da Matemática no Brasil: um 
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estudo centrado nas dissertações e teses defendidas entre 1990-2010, 

financiadas pelo CNPq. 

 

4.2 Apresentação das páginas do produto 

 

O CD-ROM contém um banco de atividades voltadas ao ensino de 

Matemática para os níveis Fundamental, Médio e Superior, originados das 

dissertações e teses defendidas em diversos programas de pós-graduação em 

Educação, Educação Matemática, Ensino de Ciências Naturais e Matemática ou 

áreas afins, nas instituições de ensino superior do Brasil. 

As sequências de atividades estão apoiadas em dois eixos fundamentais para 

a sua elaboração: os estudos sobre História no ensino da Matemática e os estudos 

fundamentados na Didática da Matemática. Ambos os eixos, subsidiaram a 

organização de propostas para as salas de aula do ensino fundamental, médio e 

superior. 

O nosso intuito é oferecer ao professor que se encontra em exercício uma 

sugestão de atividades oriundas das produções acadêmicas de teses de doutorados 

e de dissertações de mestrados para o professor de Matemática apoiadas nos 

estudos e pesquisas sobre Didática da Matemática e de História no ensino de 

Matemática, nas áreas de Álgebra, Aritmética e Geometria/Trigonometria, desejando 

que sirva como inspiração para a criação de outras atividades, ajustadas a 

diferentes aptidões e anseios de professores e alunos. 

Do total de 66 Produtos Educacionais das teses e dissertações, cinquenta 

estão apoiadas em Didática da Matemática distribuídas nas três áreas de ensino. A 

Álgebra consta com 12 trabalhos, Aritmética tem 21 e 17 de 

Geometria/Trigonometria. Com relação às pesquisas e estudos em História no 

ensino de Matemática, foram encontrados 16 trabalhos, sendo 04 em Álgebra, 06 

em Aritmética e sete em Geometria/Trigonometria. 

O produto foi organizado no formato de uma home page com estilo de um site 

de busca orientado na forma de um menu. Apresentamos a seguir uma descrição 
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sucinta de cada uma das páginas que contém o menu do CD-ROM com as 

sequências de atividades para serem utilizadas como material didático 

complementar no desenvolvimento do trabalho docente do professor em sala de 

aula. 

A página de aberturado CD-ROM apresenta os seguintes menus: Página 

Inicial, Apresentação, Orientações de Uso; Grupos de atividades: História no ensino 

da Matemática e Didática da Matemática, Ficha Técnica e Apoios. Vejamos, então, a 

imagem representativa da página de abertura do CD-ROM. 

 

Foto 01.Menu Principal: Página de abertura do CD-ROM interativo 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 
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Na segunda página do CD-ROM encontra-se a apresentação do produto, na 

qual estão presentes a caracterização do material e seus objetivos tendo em vista 

dar aos professores os esclarecimentos básicos para que possa manusear o CD-

ROM de forma interativa e dessa forma ampliar suas alternativas didáticas nas 

atividades docentes. 

 

Foto 02. Menu apresentação 

 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

A terceira página do CD-ROM refere-se ao menu que trata das orientações 

para que os usuários (professores e alunos de licenciatura em Matemática) possam 

melhor utilizar os recursos e informações existentes no CD-ROM. No referido menu, 

são dadas as instruções básicas nos serviços de impressão dos respectivos 

arquivos em PDF. 
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Foto 03. Menu orientação de uso 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

Na quarta página do CD-ROM, o usuário encontra o menu com as atividades 

relacionadas ao uso da História no ensino da Matemática e as atividades geradas 

nos trabalhos fundamentados pela Didática da Matemática. Ao clicar no menu 

Didática da Matemática ou História no Ensino de Matemática, aparece uma tabela 

contendo uma relação de todos os trabalhos na área escolhida (Álgebra, Aritmética 

ou Geometria/Trigonometria) com o título da atividade e o nome do (a) autor (a) em 

arquivo PDF. 

As fotos 4 a 9 mostram duas caracterizações dos arquivos das atividades 

disponibilizadas aos professores. Os exemplos dados a seguir, portanto, oferecem 

aos professores o acesso ao banco de atividades incluídas no CD-ROM, em dois 

subgrupos: História no ensino da Matemática e Didática da Matemática, subdivididos 

cada um, em três subtópicos: álgebra, aritmética e geometria/trigonometria. 
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Subgrupo 1: História no ensino da Matemática 

 

Foto 04. Menu História no ensino de Matemática: pasta de atividades de álgebra 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 
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Foto 05. Menu História no ensino de Matemática: pasta de atividades de aritmética 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Foto 06. Menu História no ensino de Matemática: pasta de atividades de 

geometria/trigonometria 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 
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Subgrupo 2: Didática da Matemática 

 

Foto 07. Menu Didática da Matemática: pasta de atividades de álgebra 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 
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Foto 08: Menu Didática da Matemática: pasta de atividades de aritmética 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 
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Foto 09. Menu Didática da Matemática: pasta de atividades de geometria/trigonometria 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

 

Após selecionar o assunto, os professores terão disponibilizados um rol de 

atividades que podem acessar, ler e identificar as suas possibilidades de uso direto, 

adaptação e aplicação em suas salas de aula durante a construção de conceitos 

matemáticos bem como para a fixação de alguns tópicos já ensinados anteriormente 

aos seus alunos. 

Após clicar no item correspondente a atividade escolhida, na própria página 

será disponibilizado ao professor, o arquivo em PDF da atividade escolhida, 

contendo inicialmente o nome da atividade e logo após é apresentada o Produto 

Educacional, com as informações da instituição de ensino em que está depositado o 

trabalho acadêmico de tese ou de dissertação, o nome do autor, o título do trabalho 

de doutorado ou de mestrado e finalmente o ano em foi concluído o documento. Na 

parte inferior da página há um espaço com um comentário sucinto sobre o que trata 

a atividade. 
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 A Foto 10 apresenta um exemplo do modo como as atividades aparecem 

disponibilizadas aos professores. 

 

Foto 10. Página de apresentação do Produto Educacional 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

Além das páginas referentes ao bloco de atividades, o professor terá a 

disponibilidade de informações sobre os autores do CD-ROM, como mostramos na 

Foto 11, tendo em vista a importância de se conhecer a equipe que elaborou o 

material e como se deu sua participação na pesquisa. 
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Foto 11 Menu Ficha técnica 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

No último menu, conforme Foto 12, o professor terá acesso às informações 

referentes às fontes de apoio e à elaboração do material. 
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Foto 12. Menu Apoios 

 

Fonte: Imagem extraída do CD-ROM produzido 

 

Cabe a cada professor, portanto, explorar e adaptar o material disponibilizado 

no CD-ROM, da melhor maneira possível, sempre levando em consideração as 

contribuições conceituais e didáticas presentes no material. Além disso, sugerimos 

que o professor ajuste e adapte o material sempre que for necessário, 

principalmente procurando conectá-lo aos exercícios propostos nos livros didáticos 

que estiver utilizando com sua turma. 

Dessa forma, desejamos que este trabalho colabore com os professores que 

ensinam Matemática nos três níveis de ensino e que assim, possa estimular para 

criar outras atividades possibilitando aos alunos uma participação crítica na 

sociedade. 
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4.3 Relação dos trabalhos e de seus respectivos autores 

 

Apresentamos a seguir, a relação das dissertações e teses e os produtos 

educacionais gerados em cada trabalho, assinalando seus autores, de acordo com 

dois subgrupos: História no ensino da Matemática e Didática da Matemática. Essa 

relação foi elaborada a partir da pesquisa documental realizada. 

 

Quadro 4. Relação das dissertações e teses e os produtos gerados a partir de cada 

trabalho 

Subgrupo 1: História no Ensino da Matemática 

Álgebra 

N
 

Autor (a) Título da dissertação/Tese Título do Produto 

Educacional 

01 Liliane dos Santos 

Gutierrer 

Inter-relações entre a história da 

matemática, a matemática e sua 

aprendizagem. 

O ensino de equação do 2º 

grau por meio da história da 

matemática 

 

02 Odenise Maria 

Bezerra 

Investigação histórica nas aulas de 

matemática: avaliação de duas 

experiências. 

Métodos históricos para o 

ensino de Equação 

 

03 Rômulo Marinho do 

Rêgo 

Uma abordagem alternativa de 

ensino do cálculo utilizando 

infinitésimos. 

Ensino do cálculo utilizando 

infinitésimos. 

04 Sonia Maria 

Cavalcanti da Rocha 

Investigação histórica na formação 

de professores de matemática: um 

estudo centrado no conceito de 

função. 

Problematizações para o 

ensino de função 

 

Aritmética 

N Autor (a) Título da dissertação/Tese Título do Produto 

Educacional 

05 Andreia Julio de 

Oliveira 

O ensino dos logaritmos a partir de 

uma perspectiva histórica. 

Explorando Logaritmos na 

história 
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06 Antônio Miguel Três estudos sobre História e 

Educação Matemática. 

Ensino de Números Irracionais 

por uma sequência histórica 

07 Evanildo Costa 

Soares 

Uma investigação histórica sobre os 

logaritmos com sugestões didáticas 

para a sala de aula. 

Logaritmos numa perspectiva 

histórica 

 

08 Nanci Barbosa 

Ferreira Araújo 

Números complexos: uma proposta 

de mudança metodológica para uma 

aprendizagem significativa no 

ensino médio. 

Atividades de números 

complexos para o ensino médio 

 

09 Robson De Oliveira 

Santos 

O uso pedagógico de uma 

seqüência didática para a aquisição 

de algumas ideias relacionadas ao 

conceito de números complexos. 

Conceito de números 

complexos 

 

10 José Roberto Costa 

Júnior 

Atribuição de significado ao conceito 

de proporcionalidade: contribuições 

da história da matemática. 

Ensino do conceito de 

proporcionalidade com base na 

da história da matemática. 

Geometria e Trigonometria 

N
o 

Autor (a) Nome da Atividade/Título da 

produção 

Título do Produto 

Educacional 

11 Francisco Canindé 

De Oliveira 

Dificuldades no processo ensino 

aprendizagem de trigonometria por 

meio de atividades 

Ensino aprendizagem de 

trigonometria por meio de 

atividades 

12 Georgiane Amorim 

Silva 

Estudo histórico e pedagógico sobre 

ternos pitagóricos à luz de 

EugèneBahier. 

Atividades para aprendizagem 

de Ternos Pitagóricos 

 

13 Iran Abreu Mendes Ensino de trigonometria através de 

atividades históricas. 

Trigonometria numa 

perspectiva histórica. 

14 Maria José Freitas 

Mendes 

Possibilidades de exploração da 

história da ciência na formação do 

professor de matemática: 

mobilizando saberes a partir da obra 

de Nicolau Copérnico de 

Revolutionibus Orbium Coelestium. 

Atividades para o ensino de 

Trigonometria a partir da obra 

de Copérnico 

15 Marta Maria Maurício 

Macena 

Contribuições da investigação em 

sala de aula para uma 

aprendizagem das secções cônicas 

com significado 

Seções cônicas por 

investigação 

 

16 Rosalba Lopes de 

Oliveira 

Ensino de matemática, história da 

matemática e artefatos: 

possibilidade de interligar saberes 

Atividades para o ensino de 

Matemática dos anos iniciais 
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em cursos de formação de 

professores da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. 

via história da Matemática 

 

Subgrupo 2: Didática da Matemática 

Álgebra 

N
o 

Autor (a) Título da dissertação/Tese Título do Produto 

Educacional 

01 Cláudio Pousa 

Moraes Barros 

Análise de atitudes de alunos na 

educação de jovens e adultos em 

situação de resolução de problemas. 

Resolução de Equação em 

situações-problema 

02 Diana Maia Função quadrática: um estudo 

didático de uma abordagem 

computacional. 

Função quadrática por meio 

computacional 

03 EdelweissBenez 

Brandão Pelho 

Introdução ao conceito de função: a 

importância da compreensão das 

variáveis. 

Conceito de função: 

compreensão de variáveis 

04 Eugênio Cesar 

Silveira 

Uma seqüência didática para 

aquisição/construção da noção de 

taxa de variação média de uma 

função. 

Função por meio de taxa de 

variação 

 

05 Fabio Correa 

Scano 

Função afim: uma seqüência didática 

envolvendo atividades com o 

Geogebra. 

Atividades de função afim por 

meio do Geogebra. 

 

06 Lourival Pereira 

Martins 

Análise da dialética ferramenta-

objeto na construção do conceito de 

função. 

Atividades para a construção do 

conceito de função. 

07 Marcelo Dias 

Pereira 

Um estudo sobre equações: 

identificando conhecimentos de 

alunos de um curso de formação de 

professores de matemática. 

Estudos sobre Equações 

 

08 Marília Barros De 

Oliveira 

Construindo significados para a 

linguagem algébrica com o auxílio do 

jogo codificação-decodificação. 

Explorando a linguagem 

algébrica das equações 

 

09 Nanci de Oliveira Conceito de função: uma abordagem 

do processo ensino-aprendizagem. 

Introdução ao conceito de 

função 
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10 RosanaNogueira 

de Lima 

Resolução de equações de terceiro 

grau através de cônicas. 

Atividades para Resolução de 

Equação do 3º grau. 

 

11 Wagner Sanches 

Lopes 

A importância da utilização de 

múltiplas representações no 

desenvolvimento do conceito de 

função: uma proposta de ensino. 

Conceito de função: 

representação no plano 

cartesiano 

 

12 Celso Ribeiro 

Campos 

O ensino da matemática e da física 

numa perspectiva integracionista. 

O ensino da matemática e da 

física numa perspectiva 

integracionista 

Aritmética 

N
o 

Autor (a) Título da dissertação/Tese Título do Produto 

Educacional 

13 Alexandre Solis Argumentação e prova no estudo de 

progressões aritméticas com o 

auxílio do Hot Potatoes. 

Progressões aritméticas com 

auxilio do Hot Potatoes 

14 Cecília Aparecida 

Virgílio De Oliveira 

Relações lógicas estabelecidas por 

alunos de uma quarta série do 

ensino fundamental. 

Cálculo aritmético  

 

15 Celso Pedrosa 

Filho 

Uma experiência de introdução do 

raciocínio combinatório com alunos 

do primeiro ciclo do ensino 

fundamental (7 - 8 anos). 

Introdução ao raciocínio 

combinatório 

 

16 Cibele de Almeida 

Souza 

A distribuição binomial no ensino 

superior. 

Distribuição Binomial 

 

17 Claudio Monteiro 

Veras 

A estatística nas séries Iniciais: uma 

experiência de formação com um 

grupo colaborativo com professores 

polivalentes. 

Estatística nas séries iniciais 

 

18 Cristina Berndt 

Penteado 

Concepções do professor do ensino 

médio relativa à densidade do 

conjunto dos números reais e suas 

reações frente a procedimentos para 

a abordagem desta propriedade. 

Conceito de conjuntos 

numéricos 

 

19 Danilo Dos Santos 

Christo 

Introdução da noção de variável em 

expressões algébricas por meio da 

resolução de problemas: uma 

abordagem dinâmica. 

Expressões algébricas 
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20 Fábio Muniz do 

Amaral 

Validação de seqüência didática para 

(re)construção de conhecimentos 

estatísticos por professores do 

ensino fundamental. 

Construção do conhecimento 

estatístico 

 

21 Fernanda de Mello 

Garcia 

A ideia de variabilidade abordada no 

8º ano do ensino fundamental 

Ideia de variabilidade 

 

22 Ismael de Araújo 

Silva 

Probabilidades: a visão laplaciana e 

a visão frequentista na introdução do 

conceito. 

Introdução do conceito de 

probabilidade 

 

23 João Carlos 

Passoni 

 (Pré-)Álgebra: introduzindo os 

números inteiros negativos. 

Números inteiros negativos 

 

24 Juliana de Lima 

Gregorutti 

Construção dos critérios de 

divisibilidade com alunos de 5° série 

do ensino fundamental por meio de 

situações de aprendizagem. 

Critérios de divisibilidade 

 

25 Leandro 

Nhoncance 

A calculadora do celular na sala de 

aula: uma proposta para a 

exploração da divisão inexata no 

ensino médio 

Divisão inexata 

 

26 Lucimeire Omoti de 

Aquino 

Os alunos de 5ª série/6º ano frente a 

atividades sobre observação e 

generalização de padrões. 

Sequência numérica: 

generalização de padrões 

 

27 Marcelo Marcos 

Bueno Moreno 

Ensino e aprendizagem de 

estatística com ênfase na 

variabilidade: um estudo com alunos 

e um curso de licenciatura em 

Matemática. 

Estatística com ênfase na 

variabilidade 

 

28 Marcílio Farias da 

Silva 

Argumentação e prova envolvendo 

conceitos de múltiplos e divisores: 

uma experiência com alunos do 

ensino fundamental. 

Múltiplos e divisores 

 

29 Maria José Ferreira 

da Silva 

Sobre a introdução do conceito de 

Número fracionário. 

Introdução ao conceito de 

Números fracionários 

 

30 Mário Servelli Rosa Números complexos “uma 

abordagem histórica para aquisição 

do conceito”. 

Uma abordagem histórica para 

Números complexos 
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31 Marly de Nardi 

Ferraz Nunes 

Sequências numéricas: um estudo 

da convergência através de 

atividades. 

Sequência numérica para o 

estudo de convergência 

 

32 Milena Gonçalves 

Santos 

Um estudo sobre a convergência de 

seqüência numéricas com alunos 

que já tiveram contato com a noção 

de limite. 

Noção de limite por 

convergência de sequências 

numéricas 

 

33 Sebastião Archilia Construção do termo geral da 

progressão aritmética pela 

observação e generalização de 

padrões 

Generalizando os termos de 

uma Progressão aritmética  

 

Geometria 

N
o 

Autor (a) Título da dissertação/Tese Título do Produto 

Educacional 

34 Alexsandra 

Câmara Maciel 

O conceito de semelhança: uma 

proposta de ensino. 

Abordagem para o Conceito de 

semelhança 

 

35 Amarildo Aparecido 

dos Santos 

Uma seqüência de ensino para o 

estudo das propriedades dos 

polígonos via pavimentação 

Explorando propriedades dos 

polígonos 

 

36 Carlos Francisco 

Borges 

Transição das razões 

trigonométricas do triângulo 

retângulo para o círculo 

trigonométrico: uma seqüência para 

ensino. 

Ampliando a noção de Razões 

trigonométricas no circulo 

37 Carlos Roberto da 

Silva 

Explorando equações cartesianas e 

paramétricas em um ambiente 

informático. 

Equações Cartesianas no meio 

informatizado 

 

38 Irma Verri Bastian O teorema de Pitágoras O Teorema de Pitágoras 

 

39 Jefferson Almeida 

Santos 

Formação continuada de professores 

em geometria por meio de uma 

plataforma de educação a distância: 

uma experiência com professores de 

ensino médio. 

Explorando Conceitos 

geométricos 

 

40 João Pedro 

Marqueze 

As faces dos sólidos platônicos na 

superfície esférica: uma proposta 

Noções de geometria esférica  
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para o ensino-aprendizagem de 

noções básicas de geometria 

esférica. 

 

41 Jose Leoncio 

Ferreira Filho 

Um Estudo Sobre Argumentação e 

Prova Envolvendo o Teorema de 

Pitágoras 

Explorando demonstrações que 

envolvem o Teorema de 

Pitágoras 

42 Leila Modanez Das Sequências de Padrões 

Geométricos à Introdução ao 

Pensamento Algébrico 

Das Sequências de Padrões 

Geométricos à Introdução ao 

Pensamento Algébrico 

43 Luciana Simoneti 

Ferreira Cardia 

Integrando a geometria com a 

álgebra na construção de 

expressões algébricas. 

Uso de geometria na construção 

de expressões algébricas 

 

44 Márcia Cristina Dos 

Santos Amorim 

Argumentação e prova: uma 

situação experimental sobre 

quadriláteros e suas propriedades 

Quadriláteros e suas 

propriedades 

 

45 Nancy Cury 

Andraus Haruna 

Teorema de Thales: 

Uma abordagem do processo 

ensino-aprendizagem 

Uma abordagem do processo 

ensino-aprendizagem teorema 

de Tales 

46 Olga Corbo Seção áurea: um contexto para 

desenvolver a noção de 

incomensurabilidade de segmentos 

de reta. 

Seção áurea: 

incomensurabilidades de 

segmentos de reta 

47 Samira Choukri de 

Castro 

Os vetores do plano e do espaço e 

os registros de representação. 

Representação de vetores no 

plano e no espaço 

 

48 Sonia Regina 

Facco 

Conceito de área uma proposta de 

ensino-aprendizagem 

Aprendendo o Conceito de área 

 

49 Vera Lúcia de 

Oliveira Ferreira 

Martins 

Atribuindo significado ao seno e 

cosseno, utilizando o software Cabri-

Géomètre. 

Seno e Cosseno por meio da 

informática 

 

50 Yumi Kodama O estudo da perspectiva cavaleira: 

uma experiência no ensino médio 

Uso da geometria na 

perspectiva cavaleira 

FONTE: www.capes.gov.br 

Apresentamos a seguir a descrição sucinta de cada um dos produtos 

educacionais gerados nas dissertações e teses mencionadas anteriormente de 
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modo a esclarecer quais os tópicos matemáticos tratados em cada produto e como 

os mesmos são abordados. 

 

 

4.4 Descrição sucinta das atividades que compõem o produto 

 

A síntese das atividades apresentadas a seguir está organizada da seguinte 

maneira; título da atividade; titulo da dissertação ou tese de foi extraída a atividade; 

o Programa de pós-graduação; o autor e o orientador e os conteúdos matemáticos 

envolvidos na atividade e em que nível de ensino a atividade pode ser utilizada. 

 

 

4.4.1 Atividades fundamentadas pela Didática da Matemática 

 

Esses trabalhos foram selecionados de dissertações e tese produzidas em 

programas de Pós-Graduação Educação Matemática ou cursos afins à área de 

ensino da CAPES (incluindo o mestrado profissional). Foram incluídas as 

dissertações e teses fundamentadas nos estudos sobre didática francesa visto que 

esses trabalhos apresentam etapas de sua elaboração fundamentados na História 

da Matemática. Além disso, consideramos de grande relevância a contribuição 

dessas dissertações e teses no que se refere à produção de atividades para a sala 

de aula. Assim, os trabalhos selecionados de acordo com o critério mencionado 

anteriormente são descritos sucintamente a seguir. 

 

a) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de Álgebra 

 

1. Resolução de Equação em situações-problema 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Cláudio Pousa 

Moraes Barros, intitulada Análise de atitudes de alunos na educação de jovens e 

adultos em situação de resolução de problemas, defendida em 2008 no Mestrado 
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Profissional em Ensino da Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Saddo Ag 

Almouloud. 

Trata-se de uma sequência didática envolvendo resolução de Problemas 

sobre função do 1º Grau para alunos do 1º ano do Ensino Médio ou para a 

Educação de Jovens e Adultos. Envolve uma seqüência de problemas referenciados 

na vida cotidiana relacionados a função Polinomial do 1º Grau. 

2. Função quadrática por meio computacional 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Diana Maia, 

intitulada Função quadrática: um estudo didático de uma abordagem computacional, 

defendida em 2007 no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, sob a 

orientação de Saddo Ag Almouloud. 

Trata-se de uma proposta de sequência didática voltada ao ensino da função 

quadrática com base no uso de software Winplot sobre a construção gráfica da 

função quadrática utilizando o procedimento de interpretação global das 

propriedades figurais e, ainda, inserir uma dinâmica lúdica para introduzir as noções 

de intervalo e domínio da função. 

 

3. Conceito de função: compreensão de variáveis 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Edelweiss 

Benez Brandao Pelho, intitulada Introdução ao conceito de função: a importância da 

compreensão das variáveis, defendida em 2003, no Mestrado em Educação 

Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Trata-se de uma proposta de sequência de ensino para introduzir o conceito 

de função por meio da compreensão das variáveis dependentes e independentes, e 

do relacionamento entre elas. Com base no uso do software Cabri-Géomètre II. 

 

4. Função por meio de taxa de variação 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Eugênio César 

Silveira, intitulada Uma seqüência didática para aquisição/construção da noção de 

taxa de variação média de uma função, defendida em 2001, no Mestrado em 

Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Tânia Maria Mendonça 

Campos. 
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Esta sequência de ensino contém sugestões para o processo de 

aquisição/construção da noção de taxa de variação média de uma função, por 

alunos que ingressaram em um curso superior na área de exatas. A compreensão 

dessa noção pode favorecer a interpretação do significado da derivada como taxa de 

variação num ponto. 

 

5. Atividades de função afim por meio do Geogebra 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Fabio Correa 

Scano intitulada Função afim: uma sequência didática envolvendo atividades com o 

GeoGebra, defendida em 2009,no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

da PUC/SP, sob a orientação de Maria José Ferreira da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática para o ensino de função afim mediada 

pelo uso de um software de geometria dinâmica, o Geogebra, voltada para os alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental que contribua para o desenvolvimento da 

capacidade de expressar algébrica e graficamente a dependência de duas variáveis 

de uma função afim e reconhecer que seu gráfico é uma reta, relacionando os 

coeficientes da equação da reta com o gráfico. 

 

6. Atividades para a construção do conceito de função 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de autoria de Lourival Pereira 

Martins, intitulada Análise da dialética ferramenta-objeto na construção do conceito 

de função, defendida em 2006, Mestrado em Educação Matemática. PUC/SP, São 

Paulo (SP). Orientador: Saddo Ag Almouloud. 

Trata-se de uma seqüência didática baseada em situações–problema para 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, momento em que esse conceito é 

normalmente introduzido no nosso sistema de ensino.  

 

7. Estudos sobre equações 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marcelo Dias Pereira, 

intitulada Um estudo sobre equações: identificando conhecimentos de alunos de um 
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curso de formação de Professores de Matemática, defendida em 2005 no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP sob a orientação de Leila Zardo 

Puga. 

A sequência didática tem como foco central o ensino e a aprendizagem de 

conhecimentos sobre Equações para que os alunos possam usá-la como ferramenta 

na resolução de problemas. 

 

8. Explorando a linguagem algébrica das equações 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marília Barros de Oliveira, 

intitulada Construindo significados para a linguagem algébrica com o auxílio do jogo 

codificação-decodificação, defendida em 2004 no Mestrado em Educação 

Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Sandra Maria Pinto Magina. 

Trata-se de uma sequência de ensino voltada para a formação da linguagem 

algébrica e uma construção de significados para essa linguagem, com o auxílio do 

jogo codificação-decodificação. Traz atividades de resolução de problemas, 

estabelecendo conexões entre o jogo e a Álgebra formal. 

 

9. Introdução ao conceito de função 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Nanci de Oliveira, 

intitulada Conceito de função: uma abordagem do processo ensino-aprendizagem, 

defendida em 1997 no Mestrado em Ensino da Matemática da PUC/SP, sob a 

orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática para o ensino-aprendizagem do conceito 

de função, envolvendo a construção de situações-problema para fazer avançar as 

concepções dos alunos sobre o conceito de função, ou seja, para uma 

aprendizagem qualitativa de função. 

 

10. Atividades para resolução de equação do 3º grau 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Rosana Nogueira de Lima, 

intitulada Resolução de equações de terceiro grau através de cônicas, defendida em 
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1999 no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Saddo 

Ag Almouloud. 

Trata-se de uma seqüência didática que enfatiza o método geométrico de 

Omar Khayyam, matemático árabe do século XII para a resolução de equações de 

terceiro grau. Foi feita uma pesquisa histórica, e este método foi escolhido por 

utilizar o quadro geométrico, quadro este pouco explorado em sala de aula. 

Utilizamos, também, na seqüência, a fórmula de Cardano e o dispositivo de Briot-

Ruffini para resolver equações cúbicas. 

 

11. Conceito de função: representação no plano cartesiano 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Wagner Sanches Lopes, 

intitulada A importância da utilização de múltiplas representações no 

desenvolvimento do conceito de função: uma proposta de ensino, defendida em 

2003 no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Anna 

Franchi. 

Trata-se de uma sequência didática visando a introdução ao conceito de 

função em particular da função afim. Fundamenta-se em elementos teóricos 

propostos R. Duval e B.J. Caraça. De modo mais específico pretende-se avaliar os 

fenômenos didáticos ocorridos na resolução de problemas envolvendo a conversão 

do registro gráfico de uma função afim para o algébrico e vice-versa. 

 

12. O ensino da matemática e da física numa perspectiva integracionista 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Celso Ribeiro Campos, 

intitulada O ensino da matemática e da física numa perspectiva integracionista, 

defendida em 2000, no Mestrado em Educação Matemática de PUC/SP, sob a 

orientação de Sônia Barbosa Camargo Igliori. 

Trata-se de uma proposta didática que relacione Matemática e Física no 

processos ensino aprendizagem, com base em conteúdos específicos de cinemática 

escalar (Física) e de funções (Matemática), para o ensino médio, sob um enfoque 

integracionista baseado na experimentação empírica, combinada com a análise 

matemática de fenômenos específicos da cinemática. A integração dos conteúdos 

citados encontra respaldo na epistemologia do conceito de função, através dos 

trabalhos de Oresme (séc. XIV), bem como no trabalho de Galileu (séc. XVI). 
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b) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de Aritmética 

 

13. Progressões aritméticas com auxílio do Hot Potatoes 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Alexandre Solis, intitulada 

Argumentação e prova no estudo de progressões aritméticas com o auxílio do Hot 

Potatoes, defendida em 2008, no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

da PUC/SP sob a orientação de Celina Aparecida Pereira Almeida Abar. 

Trata-se de uma proposta didática organizada em nove atividades voltadas 

para a aprendizagem de sequência Numérica e Progressão Aritmética, centrada no 

desenvolvimento de habilidades de argumentação e prova matemática, mais 

especificamente, no desenvolvimento de raciocínios dedutivos que o levou a 

determinar a generalização de sequências numéricas e a construção da Fórmula do 

Termo Geral da PA. 

 

14. Cálculo aritmético 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Cecília Aparecida Virgílio 

de Oliveira, intitulada Relações lógicas estabelecidas por alunos de uma quarta série 

do ensino fundamental, defendida em 2004, no Mestrado em Educação Matemática 

da PUC/SP, sob a orientação de Janete Bolite Frant. 

Trata-se de uma série de atividades voltadas para a produção de relações 

numéricas por alunos do quinto ano do ensino fundamental, tendo em vista a 

identificação de significado para os números e operações como uma forma flexível 

de resolver problemas. Essa flexibilidade pode ser buscada por meio da interação 

entre domínios aritméticos e geométricos. Para tanto, aplicamos uma série de 

atividades que inicialmente mobilizou processos de contagem, noção de unidade, 

relações quantitativas, interadas pela geometria, particularmente pelo uso das 

noções de perímetro e área. 

 

15. Introdução ao raciocínio combinatório 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Celso Pedrosa Filho, 

intitulada Uma experiência de introdução do raciocínio combinatório com alunos do 
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primeiro ciclo do ensino fundamental (7 - 8 anos), defendida em 2008 no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Maria Inez 

Rodrigues Miguel. 

Trata-se de uma proposta didática para a aquisição e o desenvolvimento de 

noções introdutórias do raciocínio combinatório com crianças entre sete e oito anos 

deidade. A sequência didática contém atividades que visam a determinação de 

combinações de roupas em modelos, valendo-se de peças imantadas, e a outra, de 

possibilidades de caminhos, em um quadriculado, para se chegar a um determinado 

destino, a partir de lançamentos de um objeto semelhante a uma moeda. 

 

16. Distribuição binomial 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Cibele de Almeida Souza, 

intitulada A distribuição binomial no ensino superior, defendida em 2002 no Mestrado 

em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Saddo Ag Almouloud. 

Esta proposta envolve o ensino e a aprendizagem de Probabilidade por meio 

de uma sequência didática sobre distribuição binomial, com foco para o ensino 

médio. 

 

17. Estatística nas séries iniciais 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Claudio Monteiro Veras 

intitulada A estatística nas séries iniciais: uma experiência de formação com um 

grupo colaborativo com professores polivalentes defendida em 2010, no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Sandra 

Maria Pinto Magina. 

Esta proposta envolve atividades de Estatística centradas na construção e 

leitura de gráficos e tabelas que pode ser aplicada em cursos de formação de 

professores dos anos iniciais e adaptadas para o quinto ano do ensino fundamental. 
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18. Conceito de conjuntos numéricos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Cristina Berndt Penteado, 

intitulada Concepções do professor do ensino médio relativas à densidade do 

conjunto dos números reais e suas reações frente a procedimentos para a 

abordagem desta propriedade, defendida em 2004 no Mestrado em Educação 

Matemática da PUC/SP sob a orientação de Benedito Antônio da Silva. 

O trabalho aborda o tema da densidade dos números reais, aqui tomada no 

sentido da existência de infinitos números racionais e infinitos irracionais entre dois 

números reais distintos. A sequência de ensino foi fundamentada em princípios da 

Engenharia Didática de Michèle Artigue e pode ser aplicada com estudantes do 

Ensino Médio. 

 

19. Expressões algébricas 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Danilo dos Santos Christo, 

intitulada Introdução da noção de variável em expressões algébricas por meio da 

resolução de problemas: uma abordagem dinâmica, defendida em 2006 no Mestrado 

em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Anna Franchi. 

Nesta proposta didática, o foco de ensino envolve situações de 

proporcionalidade com as expressões aritméticas generalizáveis. A análise dessas 

regularidades favorece o ensino da linguagem algébrica, em uma abordagem 

dinâmica em que se enfatiza a noção de dependência entre as variáveis envolvidas 

na situação. A proposta pode ser desenvolvida com alunos do 7º ano do ensino 

fundamental. 

 

20. Construção do conhecimento estatístico 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Fábio Muniz do Amaral, 

intitulada Validação de sequência didática para (re)construção de conhecimentos 

estatísticos por professores do ensino fundamental, defendida em 2010, no 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de 

Maria José Ferreira da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática para as aulas de estatística envolvendo 

os conceitos e aplicações de moda, média aritmética e mediana, além das 

propriedades que cada uma dessas medidas apresentam. 
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21. Ideia de variabilidade 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Fernanda de Mello Garcia 

intitulada A idéia de variabilidade abordada no 8º ano do ensino fundamental, 

defendida em 2008, no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, 

sob a orientação de Cileda de Queiros e Silva Coutinho. 

Esta proposta envolve a compreensão de conteúdos Estatísticos ligados às 

medidas separatrizes e com foco na variabilidade. Trata-se de uma sequência 

didática que aborda a ideia de variabilidade pelo uso das medidas separatrizes. Para 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

22. Introdução do conceito de probabilidade 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Ismael de Araújo Silva, 

intitulada Probabilidades: a visão laplaciana e a visão frequentista na introdução do 

conceito, defendida em 2002, no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, 

sob a orientação de Saddo Ag Almouloud. 

Esta proposta contém uma seqüência didática na qual os conceitos ou noções 

que conduzem à definição de probabilidades podem ser abordados a partir de 

atividades ou situações-problema e as concepções frequentista e clássica de 

probabilidade pudessem ser integradas no ensino tendo em vista uma aprendizagem 

mais profunda e significativa em termos de compreensão e aplicação das 

probabilidades. 

 

23. Números negativos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de João Carlos Passoni 

intitulada (Pré) álgebra: introduzindo os números inteiros negativos, defendida em 

2002, no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Tânia 

Maria Mendonça Campos. 

O tema central deste trabalho é o estudo da possibilidade e da conveniência 

de ensinar estudantes de nove anos a trabalhar com números inteiros e com noções 

de (Pré) Álgebra. A principal preocupação é mostrar que os estudantes podem 

resolver problemas de maneira mais fácil se usarmos os inteiros e uma pequena 
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dose de manipulação algébrica em vez de utilizar a adição e a subtração dos 

naturais. 

 

24. Critérios de divisibilidade 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Juliana de Lima 

Gregorutti, intitulada Construção dos critérios de divisibilidade com alunos de 5° 

série do Ensino fundamental por meio de situações de aprendizagem, defendida em 

2009 no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a 

orientação de Bárbara Lutaif Bianchini. 

Esta sequência didática é destinada aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental com vistas ao ensino e aprendizagem de divisibilidade de números 

naturais, os Critérios de Divisibilidade para os números dois, três e cinco. 

 

25. Divisão inexata 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Leandro Nhoncance, 

intitulada A calculadora do celular na sala de aula: uma proposta para a exploração 

da divisão inexata no ensino médio, defendida em 2009, no Mestrado Profissional 

em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Celina Aparecida 

Almeida Pereira Abar. 

Este trabalho visa interagir as aulas de Matemática coma tecnologia presente 

no cotidiano de nossos alunos. Propõe uma seqüência de atividades que leve e 

auxilie os alunos a obterem o resto natural em uma divisão inexata com a 

calculadora. 

 

26. Sequência numérica: generalização de padrões 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de LucimeireOmoti de 

Aquino, intitulada Os alunos de 5ª série/6º ano frente a atividades sobre observação 

e generalização de padrões, defendida em 2008, no Mestrado Profissional em 
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Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Silvia Dias Alcântara 

Machado. 

Esta proposta sugere atividades investigatórias cujo objetivo é desenvolver 

nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental algumas estratégias para resolver 

situações problema que envolvem a percepção e generalização de padrões em 

sequências. 

 

27. Estatística com ênfase na variabilidade 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marcelo Marcos Bueno 

Moreno, intitulada Ensino e aprendizagem de estatística com ênfase na 

variabilidade: um estudo com alunos de um curso de licenciatura em matemática, 

defendida em 2010 no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, 

sob a orientação de Cileda de Queiroz e Silva Coutinho. 

Trata-se de uma sequência didática elaborada para a introdução e construção 

do conceito de média aritmética; construção do conceito de variabilidade pelo uso de 

medidas de dispersão e aplicação do conceito de variação para tomada de decisões. 

 

28. Múltiplos e divisores 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marcílio Farias da Silva, 

intitulada Argumentação e prova envolvendo conceitos de múltiplos e divisores: uma 

experiência com alunos do ensino fundamental, defendida em 2008 no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de: Ruy Cesar 

Pietropaolo. 

Esta proposta contém uma sequência didática para o ensino e aprendizagem 

de provas e argumentações, destinada a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, 

utilizando uma ferramenta computacional. 
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29. Introdução ao conceito de números fracionários 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Maria José Ferreira da 

Silva, intitulada Sobre a introdução do conceito de número fracionário, defendida em 

1997, no Mestrado em Ensino da Matemática da PUC/SP. 

Esta proposta trata da introdução do conceito de fração através das 

concepções parte/todo, medida e quociente para os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

30. Uma abordagem histórica para números complexos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Mário Servelli Rosa, 

intitulada Números complexos: uma abordagem histórica para aquisição do conceito, 

defendida em 1998, no Mestrado em Ensino da Matemática da PUC/SP, sob a 

orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática para que os alunos entrem em contato 

com os números complexos da maneira como eles surgiram na História, e também 

para que operem com esses números. Essa maneira de introduzir os números 

complexos surgiu, quando analisando alguns livros didáticos, observamos que a 

maioria, propunha uma equação do 2º grau para ser resolvida, como por exemplo, x2 

+ 1 = 0, e davam como solução um número i tal que i2 = -1. 

 

31. Sequência numérica para o estudo de convergência 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marly de Nardi Ferraz 

Nunes, intitulada Sequências numéricas: um estudo da convergência através de 

atividades, defendida em 2001 no Mestrado em Educação Matemática da PUC/ SP, 

sob a orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Esta proposta refere-se ao ensino e a aprendizagem dos conceitos 

relacionados com limites e infinito através de atividades construtivistas para alunos 

de um curso de licenciatura em matemática. O objetivo desta sequência é propiciar 

aos alunos a apropriação de conceitos relacionados com a convergência de 

sequências. 
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32. Noção de limite por convergência de sequências numéricas 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Milena Gonçalves Santos, 

intitulada Um estudo sobre a convergência de sequências numéricas com alunos 

que já tiveram contato com a noção de limite, defendida em 2005 no Mestrado em 

Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Este trabalho trata de conceitos relacionados à convergência de sequências 

numéricas. O objetivo é abordar as noções de limite de sequências numéricas, 

convergência de sequências e a diferença entre a representação de um conjunto 

com n elementos e de outro com infinitos, o que inclui estudar o significado de uma 

variável n natural. 

 

33. Generalizando os termos de uma progressão aritmética 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de, Sebastião Archilia, 

intitulada Construção do termo geral da progressão aritmética pela observação e 

generalização de padrões, defendida em 2008 no Mestrado Profissional em Ensino 

de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Silvia Dias Alcântara Machado. 

Esta proposta está direcionada aos alunos do 2º ano do Ensino Médio com 

vistas à construção de uma fórmula para o termo genérico de uma Progressão 

Aritmética. As atividades envolvem generalizações que hipoteticamente conduziam a 

uma formulação algébrica do termo geral de uma PA. 

 

c) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de geometria e 

trigonometria 

 

34. Abordagem para o conceito de semelhança 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de, Alexsandra Câmara 

Maciel, intitulada O conceito de semelhança: uma proposta de ensino defendida em. 

2004 no Mestrado em Educação Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Saddo 

Ag Almouloud. 
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Trata-se de uma sequência de ensino que utilize o conceito de homotetia, 

integrado com a Ótica Geométrica, pode favorecer a apreensão do conceito de 

semelhança para alunos do 1º ano do Ensino Médio. 

 

35. Explorando propriedades dos polígonos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Amarildo Aparecido dos 

Santos, intitulada Uma sequência de ensino para o estudo das propriedades dos 

polígonos via pavimentação, defendida em 2007 no Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Vincenzo Bongiovanni. 

Trata-se de uma sequência didática para o ensino e a aprendizagem das 

propriedades dos polígonos a partir de pavimentação no plano junto a alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental. A seqüência está dividida em três blocos. O primeiro 

sobre o reconhecimento dos polígonos via manipulação de material concreto; o 

segundo com o uso do software Cabri-Géomètre e o terceiro bloco no ambiente 

papel e lápis. 

 

36. Ampliando a noção de razões trigonométricas no círculo 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Carlos Francisco Borges, 

intitulada Transição das razões trigonométricas do triângulo retângulo para o círculo 

trigonométrico: uma sequência para ensino, defendida em 2009, no Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática da PUC/SP, sob a orientação de Maria José 

Ferreira da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática composta por 12 atividades para o ensino 

de trigonometria, em especial, na transição das razões trigonométricas no triângulo 

retângulo para o círculo trigonométrico, utilizando, o software de geometria dinâmica 

Geogebra. 
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37. Equações cartesianas no meio informatizado 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Carlos Roberto da Silva 

intitulada Explorando equações cartesianas e paramétricas em um ambiente 

informático, defendida em 2006, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, 

sob a orientação de Celina Aparecida Almeida Pereira Abar.  

Trata-se de uma sequência didática para a aprendizagem de algumas 

propriedades geométrica de curvas, representações e interpretações gráficas de 

maneira dinâmica, com o uso de parâmetros, para uma melhor compreensão de 

suas equações, para aplicação com. alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

 

38.O teorema de Pitágoras 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Irma Verri Bastian 

intitulada O teorema de Pitágoras, defendida em 2000, no Mestrado em Educação 

Matemática, PUC/SP, sob a orientação de Saddo Ag Almouloud. 

Esta sequência didática tem como finalidade desenvolver o ensino 

aprendizagem do Teorema de Pitágoras por meio de uma abordagem histórica do 

assunto, tendo como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A 

referida sequência compõe-se de duas partes: a primeira voltada para a abordagem 

do Teorema e a segunda para aplicações do mesmo em problemas. 

 

39. Explorando conceitos geométricos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Jefferson Almeida Santos 

intitulada Formação continuada de professores em geometria por meio de uma 

plataforma de educação à distância: uma experiência com professores de ensino 

médio, defendida em 2007, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a 

orientação de Vincenzo Bongiovanni. 

Esta sequência didática tem por finalidade desenvolvera aprendizagem de 

tópicos de Geometria. 

 

40. Noções de geometria esférica 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de João Pedro Marqueze 

intitulada As faces dos sólidos platônicos na superfície esférica: uma proposta para o 

ensino-aprendizagem de noções básicas de geometria esférica, defendida em 2006, 
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no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a orientação de Celina 

Aparecida Almeida Abar. 

Trata-se de uma sequência de atividades, por meio de resolução de 

problemas, para que alunos do ensino médio apreendam conceitos básicos da 

Geometria Esférica enquanto resgatam conceitos da Geometria Plana. 

 

41. Explorando demonstrações que envolvem o teorema de Pitágoras 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de José Leôncio Ferreira 

Filho intitulada Um estudo sobre argumentação e prova envolvendo o teorema de 

Pitágoras, defendida em 2007, no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, 

PUC/SP, sob a orientação de Vincenzo Bongiovanni. 

Trata-se de uma sequência didática para o desenvolvimento argumentativo de 

alunos do 1º ano do Ensino Médio em processos de construção de conjecturas e 

provas matemáticas envolvendo o teorema de Pitágoras. 

 

42. Das sequências de padrões geométricos à introdução ao pensamento algébrico 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Leila Modanez intitulada 

Das sequências de padrões geométricos à introdução ao pensamento algébrico, 

defendida em 2003, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a 

orientação de Saddo Ag Almouloud. 

Trata-se de uma proposta de introdução ao pensamento algébrico, por meio 

de sequências de padrões geométricos. Além disso, apresenta uma proposta de 

ensino da pré-álgebra, no Ensino Fundamental, e uma reflexão sobre a 

aprendizagem desse conteúdo, por meio de uma seqüência didática, envolvendo 

oito atividades elaboradas a partir do uso de sequências de padrões geométricos. 

 

43. Uso de geometria na construção de expressões algébricas 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Luciana Simoneti Ferreira 

Cardia intitulada Integrando a geometria com a álgebra na construção de 

expressões algébricas, defendida em 2007, no Mestrado em Educação Matemática, 

PUC/SP, sob a orientação de Saddo Ag. Almouloud. 
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Trata-se de uma proposta didática para introduzir expressões algébricas 

utilizando a Geometria como instrumento de construção por meio de uma seqüência 

didática envolvendo o conceito de área como instrumento principal de construção do 

conhecimento matemático, assim como os processos de decomposição e 

composição de figuras planas, equicomposição de figuras, equivalência de áreas. 

 

44. Quadriláteros e suas propriedades 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Márcia Cristina dos Santos 

Amorim intitulada Argumentação e prova: uma situação experimental sobre 

quadriláteros e suas propriedades, defendida em 2009, no Mestrado Profissional em 

Ensino de Matemática, PUC/SP, sob a orientação de Celina Aparecida Pereira Abar. 

Trata-se de uma seqüência de atividades, com o auxílio da geometria 

dinâmica proporcionada pelo software Cabri-Géomètre, com a finalidade de ensinar 

as propriedades dos quadriláteros por meio de um processo empírico e exploratório 

com vistas a fomentar no aluno a necessidade da demonstração dedutiva. 

 

45. Uma abordagem do processo ensino-aprendizagem do teorema de Thales 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Nancy Cury Andraus 

Haruna intitulada Teorema de Thales: uma abordagem do processo ensino-

aprendizagem, defendida em 2000, no Mestrado em educação Matemática, PUC/SP, 

sob a orientação de Saddo Ag. Almouloud. 

Trata-se de uma sequência didática para o ensino do teorema de Thales para 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, por meio de situações-problema em 

língua natural e utilizando o software Cabri-Géomètre. 

 
 

46. Seção áurea: incomensurabilidades de segmentos de reta 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Olga Corbo intitulada 

Seção áurea: um contexto para desenvolver a noção de incomensurabilidade de 

segmentos de reta, defendida em 2005, no Mestrado em Educação Matemática, 

PUC/SP, sob a orientação de Saddo Ag. Almouloud. 

Esta sequência didática tem como objetivo contribuir para o ensino e a 

aprendizagem da noção de incomensurabilidade de segmentos de reta, apoiada nos 
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estudos sobre seção áurea. Neste sentido, aborda-se o processo das divisões 

sucessivas baseado no algoritmo de Euclides, a relação entre as características do 

retângulo áureo e a noção de incomensurabilidade de segmentos de reta, por meio 

da elaboração de uma justificativa da incomensurabilidade dos lados do retângulo 

áureo, para que seja estabelecido um elo de ligação entre determinadas construções 

geométricas e números irracionais. 

 

47. Representação de vetores no plano e no espaço 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Samira Choukri de Castro 

intitulada Os vetores do plano e do espaço e os registros de representação, 

defendida em 2001, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a 

orientação de Sônia Barbosa Camargo Igliori. 

Nesta sequência didática, trata-se do ensino e aprendizagem da Geometria 

Analítica, tendo por foco a noção de vetor. Na elaboração da seqüência foram 

contempladas as três categorias de registros: simbólica, figural e língua natural. Na 

simbólica, “n-uplas” e “combinações lineares”, na figural a “flecha” e na da língua 

natural “vetor”. 

 

48. Aprendendo o conceito de área 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Sonia Regina Facco 

intitulada Conceito de área: uma proposta de ensino-aprendizagem, defendida em 

2003, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a orientação de Saddo 

Ag. Almouloud 

Trata-se de uma proposta de ensino do conceito de área e uma reflexão sobre 

a aprendizagem desse conteúdo por meio de uma seqüência didática envolvendo a 

decomposição e composição de figuras planas. 

 

49. Seno e cosseno por meio da informática 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Vera Lúcia de Oliveira 

Ferreira Martins intitulada Atribuindo significado ao seno e cosseno, utilizando o 

software Cabri-Géomètre, defendidas em 2003, no Mestrado em Educação 

Matemática, PUC/SP, sob a orientação de Benedito Antônio da Silva. 

Trata-se de uma sequência didática para a introdução do conceito de seno e 

cosseno de forma coordenada, partindo do triângulo retângulo, passando pelo ciclo 
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trigonométrico e finalizando com os gráficos das funções correspondentes, tentando 

propiciar aos alunos, condições para atribuir significado a tais conceitos. A seqüência 

didática é composta de sete atividades, destinada aos alunos do 2° ano do ensino 

médio e sugere o uso do software Cabri-Géomètre, para a construção dos gráficos 

das funções seno e cosseno. 

 

50.Uso da geometria na perspectiva cavaleira 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Yumi Kodama intitulada O 

estudo da perspectiva cavaleira: uma experiência no ensino médio, defendida em 

2006, no Mestrado em Educação Matemática, PUC/SP, sob a orientação de 

Vincenzo Bongiovanni. 

Esta sequência é destinada ao ensino das regras da perspectiva cavaleira, 

para alunos do Ensino Médio, a partir das sombras dos objetos e de um ambiente 

informático e se tais regras favorecem a resolução de problemas da Geometria 

Espacial. 

 

 

4.4.2 Atividades fundamentadas pela História no ensino de Matemática 

 

a) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de Álgebra 

 

51. O ensino de equação do 2º grau por meio da história da matemática 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Liliane dos Santos 

Gutierre intitulada Inter-relações entre a história da matemática, a matemática e sua 

aprendizagem, defendida em 2003, no Mestrado em Educação, UFRN/RN, sob a 

orientação de Bernadete Barbosa Morey. 

Trata-se de um conjunto de atividades relacionadas a equações e suas 

resoluções com base nos egípcios, babilônios, gregos e indianos, até Al-Kwarizmi e 

Bháskara. A proposta é destinada a alunos do 9º ano do ensino fundamental. 
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52. Métodos históricos para o ensino de equação 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Odenise Maria Bezerra 

intitulada Investigação histórica nas aulas de matemática: avaliação de duas 

experiências, defendida em 2008, no Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Iran Abreu Mendes. 

A sequência didática proposta apresenta sugestões de métodos variados de 

resolução de equações do 2º grau a partir de atividades investigativas apoiadas no 

uso de textos em história da álgebra. Trata-se de uma abordagem investigativa para 

a sala de aula, destinada a estudantes do 9º ano do ensino fundamental ou para o 1º 

ano do ensino médio. 

 

53. O Ensino do cálculo utilizando infinitésimos 

Esta atividade é parte integrante da tese de Rômulo Marinho do Rêgo 

intitulada Uma abordagem alternativa de ensino do cálculo utilizando infinitésimos, 

defendida em 2000, no Doutorado em Educação, UFRN/RN, sob a orientação de 

John Andrew Fossa. 

Trata-se de uma proposta de atividades para o ensino de Cálculo Diferencial 

com base na utilização de infinitésimos na construção dos conceitos de aproximação 

infinitesimal de um ponto, continuidade e derivada. As atividades contêm problemas 

de interesse dos alunos, baseadas na história do Cálculo Diferencial e Integral, 

desde a sua origem, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento de seus 

principais conceitos. 

 

54. Problematização para o ensino de função 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Sônia Maria Cavalcanti da 

Rocha intitulada Investigação histórica na formação de professores de matemática: 

um estudo centrado no conceito de função, defendida em 2008, no Mestrado em 

Ensino de Ciências e Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Iran Abreu 

Mendes. 
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Trata-se de um conjunto de sugestões didáticas para o desenvolvimento do 

pensamento funcional e o ensino de funções por meio de investigações históricas 

que podem ser realizadas com estudantes do ensino médio. A sequência trata 

diretamente do conceito de função, formas de representação e notação. 

 

b) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de Aritmética 

 

55.Explorando Logaritmos na história 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Andreia Julio de Oliveira 

intitulada O ensino dos logaritmos a partir de uma perspectiva histórica, defendida 

em 2005, no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, 

UFRN/RN, sob a orientação de Arlete de Jesus Brito. 

Trata-se de uma sequência de atividades para o ensino do conceito de 

logaritmos sob uma perspectiva histórica para o 1º ano do ensino médio. 

 

56.Três estudos sobre história e educação matemática 

Esta atividade é parte integrante da tese de Antonio Miguel intitulada Um 

estudo histórico pedagógico sobre números irracionais, defendida em 1993, no 

Doutorado em Educação, UNICAMP/SP, sob a orientação de Lafayette de Moraes. 

Trata-se de um produto da tese intitulada “Três Estudos sobre História e 

educação Matemática”, seu autor apresenta um estudo histórico pedagógico sobre 

números irracionais. Trata-se do uso da história como um recurso pedagógico 

adicional para as aulas de matemática, como um meio potencialmente rico para se 

promover o ensino-aprendizagem de números irracionais no 8º ano do ensino 

fundamental ou no ensino médio.  
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57. Ensino de logaritmos por meio de problematizações históricas 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Evanildo Costa Soares 

intitulada Uma investigação histórica sobre os logaritmos com sugestões didáticas 

para a sala de aula, defendida em 2011, no Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Iran Abreu Mendes. 

Nesta sequência didática propõe-se uma abordagem conceitual e didática 

para o ensino de logaritmos a partir de uma abordagem histórica que possa 

complementar o tratamento dado nos principais livros didáticos de Matemática 

adotados no ensino médio, sob três enfoques: o aritmético, o geométrico e o 

algébrico-funcional. 

 

58.Atividades de números complexos para o ensino médio 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Nanci Barbosa Ferreira 

Araújo intitulada Números complexos: uma proposta de mudança metodológica para 

uma aprendizagem significativa no ensino médio, defendida em 2006, no Mestrado 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Marlúcia 

Oliveira de Santana Varela. 

Este trabalho apresenta uma sequência didática proposta para o ensino 

aprendizagem dos números complexos no ensino médio, fundamentado na 

engenharia didática. 

 

59. Uma sequência didática para a aprendizagem conceitual de números complexos 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Robson de Oliveira Santos 

intitulada O uso pedagógico de uma seqüência didática para a aquisição de algumas 

idéias relacionadas ao conceito de números complexos, defendida em 2008, no 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a 

orientação de John Andrew Fossa. 

Trata-se de uma sequência didática contendo atividades estruturadas 

voltadas a aquisição do conceito de números complexos por alunos do ensino 
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médio, baseada nos principais aspectos históricos que deram origem à construção 

desses números, tendo como ponto de partida a resolução de equações 

quadráticas. 

 

60. Ensino do conceito de proporcionalidade com base na da história da matemática 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de José Roberto Costa Júnior 

intitulada Atribuição de significado ao conceito de proporcionalidade: contribuições 

da História da Matemática, defendida em 2010, no Mestrado em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Paulo Cézar de Faria. 

Esta sequência didática propõe uma abordagem histórica com significado 

para o conceito de proporcionalidade no ensino fundamental. 

 

 

c) Propostas de Sequência didática envolvendo tópicos de Geometria e 

Trigonometria 

 

61. Sequência didática para o ensino de trigonometria 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Francisco Canindé de 

Oliveira intitulada Dificuldades no processo ensino aprendizagem de trigonometria 

por meio de atividades, defendida em 2006, no Mestrado em Ensino de Ciências de 

Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de Bernadete Barbosa Morey. 

Trata-se de uma proposta de ensino de trigonometria por meio de atividades 

com base nos princípios da Engenharia Didática. A sequência didática é destinada a 

estudantes do 1º ano do ensino médio. 
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62. Ensino de Ternos Pitagóricos por meio da história da Matemática e a 

compreensão do Teorema de Pitágoras 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Georgiane Amorim Silva 

intitulada Estudo histórico e pedagógico sobre ternos pitagóricos à luz de Eugène 

Bahier, defendida em 2009, no Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, UFRN/RN, sob a orientação de John Andrew Fossa. 

Trata-se de uma proposta de ensino de ternos pitagóricos como uma 

ferramenta pedagógica para compreensão do Teorema de Pitágoras, destinada a 

alunos do 8º ano do ensino fundamental. 

 

63. Atividades históricas para o ensino de trigonometria 

Esta atividade é parte integrante da tese de Iran Abreu Mendes intitulada 

Ensino da Matemática por atividades: uma aliança entre o construtivismo e a História 

da Matemática, defendida em 2001, no Doutorado em Educação, UFRN/RN, sob a 

orientação de John Andrew Fossa. 

Esta sequência didática propõe uma abordagem para o ensino médio, 

baseando-se no uso de atividades de construtivistas informadas pela história de 

matemática. O conteúdo envolve desde a noção de ângulo até a exploração do 

circulo trigonométrico tomando como base o desenvolvimento histórico da 

trigonometria, visando potencializar um ensino desse tópico matemático. 

 

64. Mobilizando práticas matemáticas a partir da obra de Nicolau Copérnico 

Esta atividade é parte integrante da tese de Maria José de Freitas Mendes 

intitulada Possibilidades de exploração da História da Ciência na Formação de 

Professor de matemática: Mobilizando saberes a partir da obra de Nicolau Copérnico 

De Revolutionibus Orbium Coelestium, defendida em 2010, no Doutorado em 

Educação, UFRN/RN, sob a orientação de Bernadete Barbosa Morey. 

Trata-se de uma sequência didática baseada no conteúdo matemática 

extraído da obra de Copérnico intitulada De Revolutionibus, que envolve a tabela 
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das linhas retas subtensas num circulo, uma verdadeira tabela de senos, construída 

pelo autor. O material pode ser usado no 1º ano do ensino médio. 

 

65. Ensino de cônicas por meio de investigação em sala de aula 

Esta atividade é parte integrante da dissertação de Marta Maria Maurício 

Macena intitulada Contribuições da investigação em sala de aula para uma 

aprendizagem das secções cônicas com significado, defendida em 2007, no 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, UFRN/RN, sob a 

orientação de Iran Abreu Mendes. 

Neste conjunto de atividades didáticas propõe-se o uso da investigação em 

sala de aula para o ensino das secções cônicas. Esta proposta apoia-se nos 

princípios da aprendizagem significativa em conexão com a investigação em história 

da Matemática. 

 

66. Artefatos históricos contextualizando a matemática da Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

Esta atividade é parte integrante da tese de Rosalba Lopes de Oliveira 

intitulada Ensino de Matemática, História da Matemática e artefatos: Possibilidade 

de interligar saberes do curso de formação de professores da Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental, defendida em 2009, no Doutorado em 

Educação, UFRN/RN, sob a orientação de Bernadete Barbosa Morey. 

Esta sequência didática apresenta sugestões de utilização de artefatos 

históricos, em atividades de ensino de Matemática para professores da Educação 

Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os artefatos utilizados são 

concretizados em protótipos de objetos, documentos, monumentos, imagens, 

fotografias e outros materiais que dão sentido às ações matemáticas históricas. 
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4.5 Como o professor pode usar o produto 

 

De um modo geral podemos considerar que o produto educacional desta 

dissertação contém um conjunto de informações que podem se constituir em um 

material complementar para que o professor amplie suas informações sobre os 

tópicos matemáticos que aborda em suas aulas de Matemática. O material poderá 

contribuir para diminuir um pouco das dificuldades conceituais e didáticas do 

professor de Matemática no que se refere às maneiras de abordar epistemológica e 

didaticamente os conteúdos do ensino fundamental e médio e, de certa forma, o 

ensino superior. Basta que explore o material com bastante intensidade, interesse e 

criatividade no momento de conectá-lo aos conteúdos e exercícios do livro didático. 
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REFLEXÕES FINAIS 

 

Ao longo desta dissertação, apresentamos algumas das considerações sobre 

os resultados a que chegamos no exercício de catalogação da produção científica 

em história no ensino da Matemática, gerada nos programas de pós-graduação 

stricto sensu do país, nas áreas de Educação, Educação Matemática, Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática e áreas afins. A partir dessa catalogação, 

organizamos um banco de atividades didáticas oriundas dos trabalhos de mestrados 

e de doutorado de modo a oferecer, aos profissionais da educação que ensina 

Matemática, um acervo pedagógico para usos em suas salas de aula. 

Nesta etapa desta dissertação consideramos necessário mencionar que os 

objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do estudo foram alcançados. Neste 

sentido, destacamos a elaboração do CR-ROM, considerando a sua importância 

como um produto que pode servir de apoio à prática do professor em sala de aula. 

Assim sendo, podemos sinalizar sobre as múltiplas possibilidades de uso do 

produto para a formação inicial e continuada de professores de Matemática, bem 

como para sua utilização como material complementar ao livro didático, nas aulas da 

Educação Básica. Isso porque o material será distribuído para os professores, tendo 

em vista o seu acesso ás informações produzidas nesta dissertação. Além disso, 

consideramos importante enviar o produto para as universidades que fizeram parte 

da pesquisa bem como disponibilizar o produto na homepage do PPGECNM para 

que o público em geral possa acessar as informações presentes no CD-ROM, 

sempre que necessário. 

Finalizamos nossas reflexões sobre esse processo formativo, reiterando que 

o caminho por mim trilhado para a elaboração deste trabalho de dissertação de 

mestrado foi uma tarefa árdua, desde o primeiro contato com o objeto de estudo em 

2009 até os momentos finais. Todavia, acreditamos que foram ampliadas nossas 

competências e habilidades referentes ao desenvolvimento de estudos desta 

natureza bem como no que se refere à apreensão de informações relacionadas ao 

uso da História no ensino da Matemática e suas implicações didáticas na sala de 

aula da educação Básica. Enfim, é possível assegurar que houve uma 

aprendizagem enriquecedora para todos nós que nos envolvemos neste trabalho. 
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Como já mencionamos anteriormente, cada professor deve explorar e adaptar 

o material disponibilizado no CD-ROM, da melhor maneira possível, sempre levando 

em consideração as contribuições conceituais e didáticas presentes no material. 

Além disso, sugerimos que o professor ajuste e adapte o material sempre que for 

necessário, principalmente procurando conectá-lo aos exercícios propostos nos 

livros didáticos que estiver utilizando com sua turma, bem como ao nível de 

aprendizagem, conhecimento. 

Dessa forma, acreditamos que este trabalho colabore com os professores e 

professoras nos três níveis de ensino e que assim, possa estimular para criar outras 

atividades possibilitando aos alunos uma participação crítica na sociedade. 
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