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RESUMO 

 

 

Este trabalho é resultado de um estudo que teve como objetivo inicial pontuar dificuldades 

que o professor de matemática encontra ao tentar buscar uma formação histórica. Tendo em 

vista que o livro didático é o material com o qual o professor tem mais contato, começamos 

com a leitura de textos históricos presentes nesses livros. Escolhemos um tema e a partir dessa 

escolha pudemos verificar limitações que vão desde a busca por fontes de pesquisa até em 

relação ao próprio conteúdo histórico. Muitos são os trabalhos que mostram a importância da 

História da Matemática na formação do professor e também no processo de ensino-

aprendizagem de Matemática. Esses trabalhos, em especial o trabalho de Feliciano (2008) 

intitulado: “O uso da História da matemática em sala de aula”, juntamente com as 

informações, experiências e opiniões dadas pelo professor Anderson Luís de Azevedo Paulo, 

em alguns encontros, apontam a necessidade de materiais para o docente, pois mostram que 

reconhece a importância desse conhecimento e a possibilidade de usá-lo em sala de aula, mas 

por diversos fatores tem deixado de lado, até mesmo os textos presentes nos livros didáticos. 

A partir da análise de alguns trabalhos e das contribuições do professor Anderson Paulo 

pontuamos alguns dos fatores que fazem os textos históricos serem ignorados pelos 

professores e entre eles estão características na aparência e no conteúdo presente no texto.  

Para ajudar na elaboração de materiais que atendam às expectativas do professor, 

apresentamos um manual com sugestões e/ou características para escolha ou produção de um 

bom texto. Essas sugestões podem deixar os textos de história mais agradáveis e assim 

aproximar o professor do conhecimento histórico e posteriormente incentivado a buscar, de 

fato, uma formação histórica.  

 

 

 Palavras-chave: Educação Matemática, História da Matemática, Ensino de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work is the result of a study that aimed to start scoring difficulties that the math teacher 

is trying to get a historical formation. Considering that the textbook is the material with which 

the teacher has more contact, start with reading historical texts present in these books. Choose 

a theme and choose from that we observed limitations ranging from the search for sources of 

research in relation to the actual historical content. There are many studies that show the 

importance of the history of mathematics in teacher education and also in the teaching and 

learning of mathematics. These works , in particular the work of Feliciano (2008 ) entitled : " 

The use of history of mathematics in the classroom " , along with the information , 

experiences and opinions given by Professor Anderson Luís de Azevedo Paulo , in some 

meetings , point to need for materials for teaching , since they show that recognizes the 

importance of this knowledge and the ability to use it in the classroom , but several factors 

have pushed aside , even the texts present in textbooks. From the analysis of some of the work 

and contributions of Professor Anderson Paulo we pointed out some of the factors that make 

historical texts being ignored by teachers and among them are characteristics in appearance 

and content in the text. To assist in the preparation of materials that meet the expectations of 

the teacher, we present a manual with suggestions and / or features to choose or produce a 

good text. These suggestions can make the history books more enjoyable and thus approach 

the teacher of historical knowledge and later encouraged to seek, in fact, a historical 

formation. 

 

 

 Keywords: Mathematics Education , History of Mathematics , Mathematics Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A História da Matemática presente nos livros didáticos foi o tema que norteou todo o 

percurso do nosso estudo até a definição da questão da nossa pesquisa.   

Inicialmente, gostaríamos de analisar a presença da História da Matemática nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental II, no que diz respeito à forma e ao conteúdo. Como 

conclusão dessa análise, apresentaríamos um material que complementasse a História da 

Matemática existente nos livros analisados.  

Pesquisando sobre o tema História da Matemática nos livros didáticos, percebemos 

que já existiam inúmeros trabalhos com foco na análise de livros didáticos, por exemplo: 

Peters (2005); Bianchi (2006); Feliciano (2008); Mercatelli Neto (2009); Trentin (2011). 

Então, decidimos analisar não mais os livros e sim alguns desses trabalhos. O produto, agora, 

seria um material que atendesse às necessidades apresentadas pelos pesquisadores.  

Dentre os vários trabalhos analisados, alguns traziam entrevistas com professores, 

como, por exemplo, Feliciano (2008) para o qual voltamos a nossa atenção.  

Nas respostas dadas pelos professores, percebemos que a maioria deles reconhece o 

valor da História da Matemática como recurso didático, mas apresentam muitas dificuldades 

que vão desde a formação do professor de Matemática até dispor desse recurso em sala de 

aula.  

As questões dessas entrevistas versavam sobre a presença da História da Matemática 

na formação dos docentes, de suas expectativas e possibilidades quanto à sua utilização em 

sala de aula, das formas pelas quais esse processo pode ser efetivado, do conhecimento e a 

concordância dos mesmos quanto às referências encontradas em documentos oficiais de 

ensino a respeito dessa efetivação e da presença da História da Matemática em livros 

didáticos e materiais paradidáticos.  

 As respostas dadas pelos professores despertaram a nossa atenção para o fato de a 

História da Matemática como recurso didático poder ser colocada em três fases: teoria, 

discurso e prática. 

 Teoria: Quando colocamos a História da Matemática como recurso didático 

em uma fase teórica, queremos enfatizar que já existem referenciais teóricos e 

pesquisas que mostram argumentos suficientes para convencer professores 

quanto ao uso desse recurso em sala de aula.  
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 Discurso: O professor, convencido dessa nova tendência, usa a História da 

Matemática como argumento para enriquecer sua fala e “enfeitar” seu plano de 

aula. Podemos dizer que essa é atual fase vivenciada por nós, professores, ou 

seja, a História da Matemática presente no discurso dos professores.  

 Prática: A terceira fase, nomeada por nós como prática, deixa muito a desejar, 

ou seja, a História da Matemática está presente na fala e no plano de aula 

(papel), e é essa a nossa inquietação. 

 

 Sendo assim, as nossas questões de pesquisa passaram a ser: O que pensam os 

professores sobre o uso da História da Matemática na sala de aula? Quais as dificuldades 

vivenciadas por eles na implementação da História da Matemática em sua prática?   

Nesse momento, tais questionamentos viabilizaram o foco do nosso trabalho: que era a 

elaboração de um material, numa abordagem histórica, que pudesse ser utilizado em sala de 

aula.  

A partir dessas questões, pretendíamos verificar se havia, ao menos, intenção dos 

professores em usar a HM e qual a importância desse uso na visão deles. Como, de fato, já 

existe a presença da História da Matemática nos livros didáticos, queríamos também saber se 

eles faziam uso dos textos presentes nos livros didáticos e quais eram as dificuldades 

encontradas ao usá-los.  

Respondidas às perguntas, tínhamos como objetivo construir um material que 

atendesse às expectativas dos docentes. A construção desse material seria de forma 

colaborativa, pois pretendíamos contar com a ajuda de alguns professores.  

Vários professores foram convidados para participar do estudo. Convidamos 

professores conhecidos, que faziam parte do nosso ciclo de amizades e também que 

trabalhavam conosco.  

Em seguida, fomos a algumas escolas públicas municipais, pois os professores de 

Matemática têm um dia de estudo e planejamento e pretendíamos usar esse dia. Infelizmente 

ou, quem sabe, felizmente, não foi possível prosseguir o estudo dessa maneira, pois 

queríamos formar um grupo, onde, em cada encontro, pudéssemos estudar juntos e assim 

pontuar todas as dificuldades dos professores no estudo e também anotar as sugestões.  

A realidade, já conhecida e agora efetivamente comprovada, é que a maioria dos 

professores trabalha dois ou três expedientes e, assim, não se dispuseram a participar desse 

estudo nos finais de semana. E no caso dos professores das escolas municipais, também não 

renunciaram o dia de estudo e o planejamento. Enfim, de todos os convites feitos apenas um 
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professor aceitou, ou seja, disponibilizou um pouco do seu tempo para o nosso estudo e, 

então, consideraremos aqui as suas dificuldades e sugestões ao tentar inserir a História da 

Matemática na sala de aula.  

Diante dos fatos expostos, tivemos que estudar o caso do professor Anderson Luís de 

Azevedo Paulo, que ministra aulas em duas escolas públicas e também já trabalhou em 

algumas escolas particulares.  

O estudo foi realizado de forma expositiva dialogada, em que o professor fez a leitura 

de alguns textos presentes nos livros didáticos, em seguida, expôs a sua opinião a respeito 

deles, mostrando quais dificuldades teria e também aspectos que o fariam desistir da leitura. 

Tivemos um total de nove encontros que duraram cada um, cerca de 3 horas.   

 O primeiro capítulo do nosso trabalho traz considerações a respeito da História da 

Matemática na Educação Matemática e, diferente do que costumamos ler, o referencial 

utilizado nos mostra que conhecê-la é também se autoconhecer. Ainda neste capítulo 

mostramos o resultado de alguns trabalhos que se preocuparam em analisar a História 

presente nos livros didáticos e também a visão de alguns professores a respeito da 

implementação da História nas suas aulas. Acrescentamos, ainda, as opiniões dos professores 

que, inicialmente, foram convidados a participarem do nosso estudo, inclusive, o professor 

Anderson, que tentará agregar à sua formação algum conhecimento histórico ou, pelo menos, 

uma forma diferente de olhar para a História. 

 O segundo capítulo aborda detalhes do estudo, ou seja, o passo a passo dos encontros 

com o professor participante do nosso trabalho. Nesse capítulo, mostramos desde a motivação 

para a escolha dos temas até a contribuição do estudo no desenvolvimento profissional. 

 No terceiro capítulo está o resumo dos encontros de estudo com todas as dificuldades 

pontuadas e as sugestões, que ao longo do estudo pudemos destacar. Além, há a apresentação 

de sugestões para a elaboração ou adaptação de um texto histórico para a sala de aula. 

Finalizamos o capítulo com algumas considerações e recomendações sobre o uso do manual 

produzido. 
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2. A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Neste capítulo apresentaremos as críticas e os argumentos presentes em Fried (2007), a 

respeito da História da Matemática na Educação Matemática. À luz desse teórico, refletiremos 

acerca dos resultados de trabalhos que analisaram a presença da História nos livros didáticos e 

o uso da História da Matemática na sala de aula. A partir dos resultados desses trabalhos 

tentaremos sintetizar as dificuldades apontadas pelos professores ao tentar incluir a História 

da Matemática nas aulas.  

 

2.1 Considerações teóricas: História da Matemática e ensino 

Em um trabalho intitulado de Didática e História da matemática: Conhecimento e 

Autoconhecimento, Fried (2007), tem como pressuposto básico que Matemática e História da 

Matemática são diferentes formas de conhecimento e, portanto, representam diferentes formas 

de conhecer. Esse mesmo autor, em 2001, defendia que estas formas de saber implicavam 

diferentes compromissos conceituais e metodológicos, o que por sua vez, leva a um conflito 

entre os compromissos da educação matemática e da história da Matemática. Em resumo, a 

respeito desse argumento crítico, Fried (2007, pag. 1) diz: 

Esse argumento, em termos mais breves possíveis, foi o seguinte: na medida em que 

educação matemática funciona dentro de um currículo tradicional, que é dedicado à 

matemática moderna, necessária para a matemática em si e para suas aplicações, 

suas tentativas de incorporar a história da matemática vai levá-la a subordinar a 

história para fins modernos e, portanto, levar a adaptar uma história anacronística ou 

não histórica e, por outro lado, historiadores da matemática, como outros 

historiadores de ideias, são dedicados a descobrir como a matemática do passado 

difere daquele do presente, para encontrar as idiossincrasias do pensamento dos 

matemáticos e a dependência de seu pensamento em contextos culturais e 

filosóficos, de modo que para o exercício da história da matemática de uma forma 

consistente com o espírito  histórico da disciplina levará a educação matemática em 

áreas que o currículo habitual julgaria irrelevante e um desperdício de tempo.
1
 

 

                                                           
1 Tradução livre da autora. No original “That argument, in the briefest possible terms, was this: to the extent that 

mathematics education works within a traditional curriculum, which is dedicated to the modern mathematics 

needed both for mathematics itself and for its applications, its attempts to incorporate history of mathematics will 

lead it to subordinate history to modern ends and, therefore, lead 

It to adopt an anachronistic or non-historical history; on the other hand, historians of mathematics, like other 

historians of ideas, are dedicated to finding how mathematics of the past differs from that of the present, to find 

the idiosyncrasies in the thought of mathematicians and the dependence of their thought on philosophical and 

cultural contexts, so that to pursue the history of mathematics in a way consistent with the spirit of the historical 

discipline will lead mathematics education into areas the usual curriculum would judge irrelevant and a waste of 

time. 
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 O argumento crítico foi compreendido, por alguns, como favorável ao não uso da 

História da Matemática, ou seja, apoiando a ideia de que a história não tem um lugar na 

educação matemática. Mas, a esse respeito Fried (2007), diz que essa não era a intenção e que 

o argumento destinava-se a: trazer as implicações, no contexto da educação matemática, para 

fazer a História da Matemática ser levada muito a sério, ou seja, de acordo com a sua 

metodologia e a sua abordagem; e ao mostrar o surgimento de um dilema quando os 

compromissos tradicionais da educação matemática são assumidos. Em outras palavras, os 

compromissos da educação matemática precisam ser reconsiderados se para que a história da 

matemática desempenhe um papel significativo na formação de estudantes matematicamente 

educados. 

O pressuposto básico do trabalho de Fried (2007), é que tanto a História da 

Matemática como a Matemática em si, representam formas genuínas de conhecimento, mas 

existe um segundo pressuposto incluso nas afirmações dele, que é o de que como a educação, 

de uma forma geral, deve ser dirigida para todos os seres humanos, a educação matemática, 

também, deve contribuir para que os alunos cresçam como seres humanos plenos. 

 O texto de Fried objetiva mostrar que existe a possibilidade de uma educação 

matemática, onde a História da Matemática tenha o seu lugar. É se apoiando no pressuposto 

básico e não esquecendo que a educação deve ser para todos que, agora, diferente do seu 

trabalho de 2001, Fried (2007, pág. 1) argumenta: 

 
O presente trabalho, ao contrário, se posiciona, baseando-se, em parte, na semiótica 

Saussureana, que o trabalho do historiador da matemática e o do matemático e são 

saberes complementares. Reconhecendo este fato, argumenta-se, nos traz para uma 

compreensão mais profunda de nós mesmos como criaturas que fazem matemática. 

Esse entendimento, que é um tipo de autoconhecimento matemático, é então 

proposto como um compromisso alternativo para a educação matemática. À luz 

desse compromisso, a história da matemática assume um papel essencial na 

formação matemática tanto como objeto e como um mediador entre as formas de 

conhecimento acima mencionadas. 

 

 

O problema da combinação educação matemática e história da matemática percebida 

por Fried foi afirmado em termos de compromisso, pois tem relação com a forma com que 

os professores têm tratado as abordagens históricas diante do cenário e currículo atuais. E, 

esse compromisso afeta em termos práticos o tratamento da história da matemática, por 

exemplo, o fato de se alegar não encontrar tempo para a inseri-la nas aulas podemos ver em  

Fried (2007, pág. 4) 

 

Os professores podem perguntar:" Onde posso encontrar o tempo para ensinar 

história? "A melhor resposta é:" Você não precisa de nenhum tempo extra. Basta dar 
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um problema histórico diretamente relacionado com o tema que você está 

ensinando, diga de onde vem, e enviar os alunos para ler sua história em seu próprio. 

"De certa forma, é claro, a resposta de Avital apenas inverte o ônus do problema para 

o aluno, mas não inteiramente, pois os professores ainda têm a tarefa de orientar os 

alunos no uso do material histórico e nos cruzamentos adequados ao seu ensino. 

Uma abordagem diferente para a pergunta “Onde posso encontrar o tempo para 

ensinar história”? “é aquele em que a explicação de uma técnica ou ideia ou o 

assunto organização é perseguido de acordo com um esquema histórico.
2
 

 

A utilização da História da Matemática como recurso pedagógico, já é reconhecida 

pelos professores, que têm a pretensão de usar, mas por vários motivos têm deixado esse 

recurso em segundo plano, como afirma Siu (2004/2007 apud Gomes, 2011, p. 18). 

 

[...] de acordo com dados obtidos num estudo com 360 professores de 41 escolas, os 

professores consideram importante o uso da História da Matemática na sala de aula, 

porém estes mesmos professores declaram que eles não lançam mão deste recurso. 

Siu, neste mesmo artigo, nos  fornece dados obtidos de 608 respondentes, todos eles 

professores de matemática em formação ou em formação continuada que apontam 

pelo menos 15 razões para eles não usarem a História da Matemática em suas aulas. 

Algumas destas razões apontadas gozam de mais unanimidade e, já outras, de 

menos. Aqui iremos focalizar apenas duas delas: 1. Falta de material adequado 

(citado por 64.47% dos respondentes). 2. Falta de formação adequada (citado por 

82.89% dos respondentes) 

 

Acreditamos, também, que um motivo relevante que contribui para que o professor 

pretira a História da Matemática, ou os textos presentes nos livros didáticos é a ausência do 

hábito da leitura, problema que pode está vinculado a aspectos da formação. Inclusive, 

Gomes (2011) ressalta em seu trabalho que a História pode contribuir no desenvolvimento 

de hábitos de leitura tão negligenciados nos nossos cursos de formação.  

O fato de os professores entenderem, mesmo que sem tantos argumentos, que a História 

da Matemática é importante para o ensino tem relação com os vários estudos já realizados 

que mostram vários motivos para a introdução da História na Educação Matemática e 

também várias formas de se fazer isso, como diz Fried (2007, p.3)   

 

Agora, várias razões foram dadas para a introdução de história da matemática em 

educação matemática (ver, por exemplo, Fauvel, 1991) e muitas maneiras têm sido 

                                                           
2 

 � Tradução livre da autora. No original “ “Teachers may ask „Where do I find the time to teach 

history?‟ The best answer is: „You do not need any extra time‟. Just give a historical problem directly related to 

the topic you are teaching; tell where it comes from; and send the students to read up its history on their own.” In 

a way, of course, Avital‟s answer only shifts the burden of the problem onto the student, but not entirely, for 

teachers still have the task of directing the students to historical material at appropriate junctions in their 

teaching. A different approach to the question “Where do I find the time to teach history?” is one in which the 

explanation of a technique or idea or the organization subject matter is pursued according to a historical 

scheme.” 
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propostos para fazê-lo. As primeiras incluem humanização matemática, tornando a 

matemática mais atraente e acessível para os alunos, fornecendo insights sobre 

problemas matemáticos, técnicas, e conceitos. Quanto às formas de introduzir 

história da matemática na sala de aula, há, entre outros, vinhetas históricas, módulos 

de ensino sobre temas históricos, apresentações de temas matemáticos de acordo 

com seu desenvolvimento histórico, e coleções de textos originais. Não há nada aqui 

para ser menosprezado em princípio, e que alguns materiais finos e competentes 

foram produzidos nessas direções não está em dúvida. Mas o problema percebido 

por Fried (2001) tinha menos a ver com a qualidade do que com o contexto. Tinha a 

ver com a forma como os professores são obrigados a tratar abordagens históricas, 

dadas as principais metas e padrões curriculares usuais da matemática escolar 
3
  

  

Percebemos na citação acima, que a discussão não está mais em torno de usar ou não a 

História no Ensino, mas como está sendo usada, ou seja, de que forma os professores têm 

tratado as abordagens históricas diante da realidade dos currículos e porque não dessas 

abordagens históricas nos materiais didáticos. Falamos nos materiais didáticos, porque são 

os mais próximos do professor ou até os únicos com informações históricas que chegam até 

eles. 

 A Matemática e a História da Matemática, segundo Fried (2007) representam 

diferentes formas de conhecimento. Sendo assim, implicam diferentes compromissos 

conceituais e metodológicos. Ele diz ainda que são saberes complementares, nos trazem uma 

compreensão profunda de nós mesmos como criaturas que fazem matemática. 

 Nesse sentido, Fried (2007) coloca a História da Matemática como sendo necessário 

para o conhecimento de nós mesmos, ou seja, o conhecimento da história nos leva ao 

autoconhecimento. Então, de fato a história não deveria desempenhar papeis subsidiários, ao 

contrário, dessa forma, a História da Matemática deve ter um lugar essencial. 

Sabemos que a forma com que os professores têm tratado as abordagens históricas 

com as quais ele se depara é reflexo de vários fatores, mas, entre eles, Fried destacou a 

questão do compromisso e do currículo atual.  

                                                           
3 

 � Tradução livre da autora. No original “Now, many reasons have been given for introducing history of 

mathematics into mathematics education (see, for example, Fauvel, 1991) and many ways have been proposed 

for doing it. The former include humanizing mathematics, making mathematics more engaging and approachable 

for students, providing insights into mathematical problems, techniques, and concepts. As for ways of 

introducing history of mathematics into the 

 Classroom, there are, among others, historical vignettes, teaching modules on historical topics, 

presentations of mathematical topics according to their historical development, and collections of original texts. 

There is nothing here to be disparaged in principle, and that some fine and competent materials have been 

produced in these directions is not in doubt. But the problem discerned by Fried (2001) had less to do with 

quality than with context. It had to do with how teachers are compelled to treat historical approaches, given the 

overriding goals and usual curricular patterns of school mathematics. 
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Contudo, considerando todas as dificuldades e que as mudanças de postura ou de 

currículo não acontecem imediatamente, podemos, então, analisar as possibilidades 

existentes de tornar esse conhecimento histórico mais acessível ou, pelo menos, agradável. 

 

 

2.2. O que pensam alguns professores sobre o uso da História da Matemática na sala de 

aula: Dificuldades na implementação. 

Geralmente, os livros didáticos e apostilas trazem quadros com um pouco da História 

da Matemática, mas a forma como se apresentam essas informações e a opinião de 

professores quanto à utilização delas como recurso didático é o que inquieta muitos 

pesquisadores.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem a História da Matemática como um 

recurso que pode contribuir para a construção do saber. Um professor que tem em sua 

formação a história dos conceitos pode dar aos alunos a oportunidade de ver o conhecimento 

matemático como resultado da criação humana e, sendo assim, passível de mudanças, de 

falhas e da incorporação de novos conhecimentos. Enfim, a História esclarece ideias, 

conceitos, métodos e dá resposta a muitos porquês. 

O documento deixa claro que, se apresentada de forma adequada, a História da 

Matemática pode ser uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem. Mas fazendo 

uma análise da trajetória das reformas e observando o quadro atual do ensino da Matemática 

podemos destacar o seguinte: 

Apresentada em várias propostas como um dos aspectos importantes da 

aprendizagem matemática, por propiciar compreensão mais ampla da trajetória dos 

conceitos e métodos dessa ciência, a História da Matemática também tem se 

transformado em assunto específico, um item a mais a ser incorporado ao rol de 

conteúdos, que muitas vezes não passa da apresentação de fatos ou biografias de 

matemáticos famosos. A recomendação do uso de recursos didáticos, incluindo 

alguns materiais específicos, é feita em quase todas as propostas curriculares. No 

entanto, na prática, nem sempre há clareza do papel dos recursos didáticos no 

processo ensino-aprendizagem, bem como da adequação do uso desses materiais, 

sobre os quais se projetam algumas expectativas indevidas. Desse modo, pode-se 

concluir que há problemas antigos e novos a ser enfrentados e solucionados, tarefa 

que requer operacionalização efetiva das intenções anunciadas nas diretrizes 

curriculares dos anos 80 e início dos 90, e a inclusão de novos elementos à pauta de 

discussões. (BRASIL, 1997, pág. 23) 

 

  Acreditamos que essa informação é uma espécie de alerta constante, e como o livro 

didático é o material de apoio ao professor é ele que pode ter relevante papel para que esse 

recurso seja utilizado adequadamente e não traga a História resumida em fatos e nomes, e 
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acabe distanciando a HM do professor e, consequentemente, do aluno, que perderá a 

oportunidade de conhecer uma área rica do conhecimento matemático. 

 Dessa forma, podemos dizer que o professor que está em sala de aula tem um papel 

fundamental nessa busca por uma forma adequada e atraente de usar a HM. Como bem diz o 

documento, a recomendação do uso da HM como recurso didático é feita, mas, na prática, não 

há clareza do papel desse recurso nem da adequação do uso de materiais. Sendo assim, porque 

não coletar informações junto aos professores sobre o que pensam a respeito desse recurso e 

da forma como eles têm se apresentado nos livros. 

 É bem verdade que, antes mesmo de analisarmos pesquisas já realizadas ou 

buscarmos formalmente saber a opinião de professores quanto ao uso da História da 

matemática, podemos arriscar, sem muito medo de estarmos errados, que esse recurso é quase 

sempre deixado de lado por nós professores.  

Reconhecemos o poder desse conhecimento, mas dentre as várias implicações para 

esse fato está a ausência de práticas de leituras na disciplina de Matemática. Mas, como etapa 

necessária para todo estudo, analisaremos trabalhos de autores que se empenharam em 

organizar informações que mostram a visão de professores a respeito dessa temática.  

Coletamos informações em vários artigos e dissertações e analisando as conclusões 

tentaremos, através de um material, atender algumas sugestões apontadas por professores. 

 Vejamos o que indica o primeiro trabalho analisado: Trentim (2011) apresenta em seu 

trabalho elementos relativos à presença da HM nos livros didáticos, ilustra com alguns 

exemplos essa presença e finaliza sugerindo alguns pontos a serem considerados para avaliar 

produções destinadas ao ensino que contenham tópicos de História da Matemática.  

No que diz respeito aos elementos presentes nos textos históricos, ele destaca que há 

sempre uma busca do precursor de determinado conteúdo ou conceito e também um forte 

apelo à ideia de linearidade dos eventos e acontecimentos que são destacados ocorrem 

isolados de um contexto econômico e social.  

Melo (2006), em seu trabalho intitulado de “A História da matemática no contexto do 

livro didático” diz que: o que se refere à História da Matemática, encontramos vários textos 

que aparecem na seção “Leitura”. Contudo, esta seção é sempre colocada nas últimas páginas 

de cada capítulo e não consta no sumário. Os textos que ali se encontram são geralmente 

curtos, mas interessantes e sempre pertinentes ao assunto que foi abordado no capítulo.   

Analisando mais alguns livros, esse trabalho destaca a presença de breves menções 

históricas ao conteúdo, fatos, biografias e contribuições de matemáticos.  
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O trabalho de Bianchi (2006) analisa de forma quantitativa a HM presente nos livros 

didáticos, mostrando exemplos, e tudo isso a partir da definição das seguintes categorias: 

Informação geral, Informação adicional, Estratégia didática e Flash – essas, para a História da 

Matemática, presente na parte teórica. Já na parte das atividades, as categorias são: 

Informação, Estratégia didática e Atividade sobre a História da Matemática. 

 A respeito de como a História da Matemática se apresenta, a autora diz, em sua 

conclusão, que ver  todas essas formas de se inserir a HM nos Livros Didáticos de forma mais 

positiva que negativa, sendo que algumas merecem mais destaque que outras. Todavia, a 

Estratégia Didática é considerada como a forma mais interessante de usar a HM como 

recurso didático, pois é a categoria que influencia com significados, com criatividade, com 

entusiasmo.  

Sobre essa categoria Bianchi (2006) diz que a História dentro da categoria de 

Estratégia Didática é um recurso para o entendimento do conteúdo matemático a ser 

desenvolvido no Livro Didático e este objeto histórico pode encorajar o estudante a pensar a 

respeito do conteúdo discutido. Por exemplo, relacionar a circunferência com seu diâmetro 

utilizando um barbante. Com a História da Matemática neste contexto verificamos progressos 

no entendimento do conteúdo abordado. 

O trabalho de Feliciano (2008) intitulado de “O uso da História da Matemática em sala 

de aula”, baseia-se em entrevistas e tem como objetivo analisar o ponto de vista dos 

professores no que diz respeito à relação entre a HM e o processo ensino-aprendizagem.  

Nesse trabalho observamos uma série de argumentos que justificam o uso da História 

da Matemática no processo Ensino-aprendizagem. Miguel & Miorim (2004 apud 

FELICIANO, 2008, p. 37) classificam os argumentos em duas categorias: os de natureza 

epistemológica e os de natureza ética. Aquela, inserindo a História da Matemática que pode 

funcionar como: 

 Fonte de seleção e constituição de sequências adequadas de tópicos de ensino; 

 Fonte de seleção de métodos adequados de ensino para diferentes tópicos da 

Matemática escolar; 

 Fonte de seleção de objetivos adequados para o processo de ensino aprendizagem da 

Matemática escolar; 

  Fonte de seleção de tópicos, problemas ou episódios considerados motivadores da 

aprendizagem da Matemática escolar; 
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  Fonte de busca de compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem da 

Matemática escolar na atualidade; 

  Fonte de identificação de obstáculos de origem epistemológica para se enfrentar 

certas dificuldades que se manifestam entre os estudantes no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática escolar; 

 

Na mesma obra os autores também apresentam argumentos de natureza ética para o 

uso da História da Matemática nas aulas de Matemática: 

 

  Fonte que possibilita um trabalho pedagógico no sentido de uma tomada de 

consciência da unidade da Matemática; 

  Fonte de compreensão da natureza e das características distintivas e específicas do 

pensamento matemático em relação a outros tipos de conhecimento; 

  Fonte que possibilita a desmistificação da Matemática e a desalienação do seu ensino; 

  Fonte que possibilita a construção de atitudes academicamente valorizadas; 

  Fonte que possibilita um trabalho pedagógico no sentido da conquista da autonomia 

intelectual; 

 Fonte que possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma 

qualificação como cidadão e de uma tomada de consciência e de avaliação de 

diferentes usos sociais da Matemática; 

 Fonte que possibilita uma apreciação da beleza da Matemática e da estética inerente a 

seus métodos de produção e validação do conhecimento; 

 Fonte que possibilita a promoção da inclusão social via resgate da identidade cultural 

de grupos sociais discriminados no (ou excluídos do) contexto escolar. 

 

Como vemos, são muitos os argumentos existentes a favor do uso da História da 

Matemática como recurso didático, no entanto, argumentos contrários ou dificuldades ao 

implementar esse recurso também são evidenciados. Miguel & Miorim (2004 apud 

FELICIANO, 2008, p.42) argumentam que os problemas e as objeções com relação ao uso da 

História da Matemática no processo Ensino-aprendizagem dizem respeito: “à ausência de 

literatura adequada, à natureza imprópria da literatura disponível, à história como um fator 

complicador, a ausência do sentido de progresso histórico”. 

 Nosso trabalho se preocupou em discutir e destacar um desses fatores: ausência de 

literatura adequada. Entendendo que dentre os argumentos de objeção, este seria o primeiro 
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passo, ou o primeiro problema a ser enfrentado para tentar aproximar o professor da História 

da Matemática e, consequentemente, trazer a HM para a sala de aula.  

 No início do nosso estudo, quando tínhamos como objetivo analisar alguns livros 

didáticos, fizemos a seguinte pergunta a alguns professores do ensino básico, convidados para 

participar do estudo, mas que devido aos vários compromissos não puderam participar, 

mesmo assim se dispuseram a responder algumas perguntas. Todos que responderam às 

perguntas trabalham em escolas públicas e particulares há mais de oito anos. Os 

questionamentos mencionados foram: os livros e apostilas, geralmente, trazem quadros com 

um pouco da História da Matemática? Essas informações são úteis? O que vocês fazem com 

elas? 

 Para essas perguntas obtivemos as seguintes respostas: 

 “Sim, pois com a História podemos entender como as pessoas utilizavam, por 

exemplo, a geometria, para entender o mundo”. 

 “Sim, as informações são úteis e aproveito para falar da relação da história da 

matemática com os conceitos aplicados em sala de aula.” 

 “Sim, por exemplo, para mostrar a necessidade do uso da geometria para resolução de 

problemas sociais.” 

 “Sim, pode-se dar significado aos conteúdos com o contexto histórico, desenvolvendo 

o conteúdo com o aluno”. 

 “Sim, incentivo o aluno a imaginar como as pessoas descobriram e como utilizavam a 

matemática nos tempos em que viviam.” 

 “Como a parte histórica presente nos livros (em geral) é bastante resumida, então não 

acho que valha a pena explorá-la.” 

 “Úteis sempre são, pois acrescentam conhecimento. Eu até chego a ler com os alunos, 

mas não acho que os alunos se interessem realmente pela história da matemática.” 

 Diante dessas respostas, percebemos que os professores reconhecem a importância do 

conhecimento histórico, mas os que dizem utilizar as informações presentes nos livros não 

argumentam de forma convincente para que fique evidenciado o uso efetivo da história na 

sala de aula, o que nos faz supor que esse uso não acontece de fato ou não acontece de forma 

adequada.  

Para reforçar essa impressão deixada por algumas respostas, pudemos ver com certa 

sinceridade as respostas que dizem: “Como a parte histórica presente nos livros (em geral) é 

bastante resumida, então, não acho que valha a pena explorá-la.” E ainda “Úteis sempre são, 
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pois acrescentam conhecimento. Eu até chego a ler com os alunos, mas não acho que os 

alunos se interessem realmente pela história da matemática.”. 

 Para confirmar essa nossa impressão, destacamos as convergências das entrevistas 

feitas com professores no estudo de Feliciano (2008). Ele organizou em categorias os 

principais pontos percebidos nas entrevistas. As categorias foram:  

1. A História da Matemática e a sala de aula, que revela a visão dos professores com relação à 

presença da História da Matemática em sala de aula, bem como a sua utilização dentro do 

processo de ensino-aprendizagem de Matemática.  

2. A História da Matemática e os PCN, que agrupa as considerações acerca do contato dos 

entrevistados com esses documentos e, particularmente, com as recomendações acerca do uso 

da História da Matemática em sala de aula.  

3. História da Matemática e a Formação dos Professores, que trata da presença da História da 

Matemática na formação dos entrevistados.  

4. História da Matemática e os Livros Didáticos e Paradidáticos, momento em que o conteúdo 

histórico contido nesses materiais é examinado pelos professores; e, por fim, 5. Problemas 

para implementar o trabalho com a História da Matemática e as Expectativas dos Professores, 

categoria que finaliza a análise das entrevistas e expressa os obstáculos e problemas 

enfrentados pelos professores para o trabalho com a História da Matemática, bem como as 

suas expectativas quanto a medidas que auxiliem o professor nesse trabalho. 

 Além das categorias, o seu trabalho traz quadros- síntese com elementos das 

entrevistas distribuídos da seguinte forma: A História da Matemática em sala de aula pode; A 

História da Matemática pode ser utilizada de modo efetivo para; Os PCNs e a História da 

Matemática na visão dos entrevistados; Aspectos da História da Matemática na formação dos 

entrevistados; Aspectos da História da matemática nos livros didáticos e paradidáticos; Uso 

efetivo dos aspectos da História da Matemática encontrados nos livros didáticos e 

paradidáticos; Problemas e sugestões para o uso da História da matemática em sala de aula. 

 Com relação aos elementos contidos nesses quadros, iremos comentar os aspectos que 

versam sobre o que a História da Matemática pode; Como pode ser utilizada de modo efetivo; 

A visão dos entrevistados sobre os PCN e a História da Matemática; e os Problemas e as 

sugestões apontadas para o uso da História da Matemática em sala de aula. 

 Entre as possibilidades destacadas pelos entrevistados no trabalho de Feliciano (2008) 

estão que: a História da Matemática na sala de aula pode mostrar a necessidade do ensino de 

Matemática e também de alguns de seus conteúdos, além de mostrar a relevância da própria 

matemática na vida e em aplicações práticas. Pode, também, apresentar a Matemática como 
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fruto das necessidades dos indivíduos ao longo da história da humanidade e estabelecer 

relação da matemática do passado e de hoje. Pode, ainda, ser utilizada como forma de 

contextualização do conteúdo.  

 Já os aspectos ligados mais diretamente aos alunos a História da Matemática pode, de 

acordo com os entrevistados, desenvolver nos alunos a autonomia das ideias, motivá-los a 

estudar conceitos matemáticos, desmistificar a ideia de que a Matemática é ciência pronta e 

acabada. Além de ser vista em sala de aula como curiosidade, pode relacionar a matemática 

com outras disciplinas e ainda contribuir para que os alunos percam o medo da Matemática.  

 Assim como esses professores entrevistados, vários outros, incluindo o professor do 

nosso estudo veem inúmeras possibilidades e vantagens no uso da História da Matemática, em 

sala, o que mostra a necessidade de um incentivo para que a História de fato chegue a este 

espaço.  

Conforme os dados colhidos nas entrevistas desses mesmos professores, dos 12 

entrevistados, apenas um ignora os PCN e a História da Matemática, enquanto os outros 11 

professores dizem conseguir fazer a relação entre os PCN e a História da Matemática, apesar 

de apontarem obstáculos na própria formação e no ambiente escolar.  

 Entre os problemas e as sugestões apontadas para o uso da História da Matemática em 

sala de aula vamos destacar os seguintes: o cumprimento do extenso conteúdo proposto para o 

ano letivo é um elemento que dificulta o uso da História da Matemática em sala de aula, pois 

o tempo disponível não é suficiente; desenvolvimento de materiais que auxiliem o trabalho do 

professor com a História da Matemática.  

 Observamos aqui, o que de fato constatamos, também, no nosso estudo, os professores 

não têm tempo para estudar e planejar nada mais do que o conteúdo programático que deve 

cumprir que, é claro, não traz a História da Matemática como conhecimento necessário ou 

pelo menos relacionado à matemática. 

 Incluir a História da Matemática em sala requer tempo de estudo. Como o professor 

não encontra conforto nos textos que encontra nos livros didáticos sente a necessidade de 

materiais que auxiliem o trabalho.  

 Na conclusão de seu estudo Feliciano (2008) diz:  

 
Nenhum dos nove docentes considerados demonstrou dominar e utilizar, de fato, a 

História da Matemática como recurso pedagógico, uma vez que nenhum deles 

retrata alguma experiência que comprove esse domínio. Eles apostam no valor 

didático da História da Matemática, mas evidenciam que não têm condições para 

efetuá-lo. Dão indícios de que é necessário um apoio de instituições de ensino 

superior, de modo a capacitá-los para o trabalho histórico-pedagógico do conteúdo 

matemático. Veem necessidade de materiais que sejam voltados ao professor de 

Matemática, com uma linguagem acessível e que possa ser utilizado dentro da sala 
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de aula. Todavia, um elemento ao qual se deve dar toda a atenção é à 

presença da História da Matemática no processo de formação.  
 

Ainda na sua conclusão, ressalta: 

 

 [...] Que os dados obtidos aqui apontam para uma configuração que mostra 

professores com pretensão de utilizar a História da Matemática em sala de aula, mas 

para que isso se viabilize, devem receber um incentivo por parte de instituições de 

ensino superior, devem ter materiais que auxiliem esse trabalho e uma capacitação 

específica para efetivá-lo. 

 

 

 Considerando o que os estudos demonstram, temos, então, que os professores veem a 

necessidade de materiais, citam ainda que a linguagem deve ser acessível e que esses 

materiais possam ser usados em sala de aula. Mas, sabemos também que os livros didáticos já 

trazem informações ou textos históricos e que a respeito desse conteúdo histórico não 

encontramos na prática ou na fala dos professores, participantes dos estudos acima citados, 

que esse conhecimento esteja sendo explorado em sala de aula.  

Temos aqui argumentos complexos sobre a importância de uma educação matemática, 

onde a História da Matemática tenha um lugar essencial e, também muitas dificuldades e 

necessidades apresentadas pelos professores a respeito do uso desse conhecimento em sala de 

aula.  

Pensando em tudo isso e tendo a consciência de que o nosso estudo dará uma pequena 

contribuição, resolvemos analisar de perto a visão do professor ao ler o texto histórico 

presente no livro. A partir disso tentaremos, junto com ele, sugerir algo que possa ser levado 

para a sala de aula. 

 

 

3. AS ETAPAS DO ESTUDO: O PASSO A PASSO DOS ENCONTROS 

 

3.1. Os caminhos percorridos no estudo 

 Entendendo que, o professor que está em sala de aula vive em seu dia a dia uma 

realidade de atividade intensa e com pouco tempo para estudos. Preocupamo-nos em 

apresentar neste capítulo dificuldades básicas que na maioria das vezes não são contempladas 

nos estudos, que têm se preocupado em mostrar os possíveis erros que um professor, diante 

dos compromissos que tem com um programa de ensino, pode cometer ao tentar usar a 

História da Matemática.  

As dificuldades e as sugestões apresentadas neste capítulo resultaram de um estudo 

individual com um professor.  
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É verdade que o que apresentaremos aqui é um caso particular, mas que talvez possa 

contribuir para estudos futuros que se preocupem em ver de perto, sem julgamentos, as 

dificuldades do professor. 

Como dissemos anteriormente o estudo percorreu as seguintes etapas: 

 Estudo: História da Matemática nos livros didáticos  

Objetivo: analisar a forma e o conteúdo dos textos 

Produto: Material complementar 

Constatação: Muitos trabalhos já realizados. 

 Estudo: Análise de alguns trabalhos já realizados. 

Objetivo: Verificar o que os trabalhos apontam como dificuldades dos professores no 

que diz respeito ao uso da História da Matemática na sala de aula. 

Produto: Material que atendesse às necessidades apresentadas pelos pesquisadores. 

Constatação: Os professores reconhecem o poder didático da História da Matemática, 

dizem usar, apontam algumas dificuldades e pode-se concluir que, de fato, não há o 

uso efetivo. 

 Estudo: O que pensam os professores sobre o uso da História da Matemática na sala de 

aula: dificuldades na implementação. 

Objetivo: Pontuar as dificuldades e as sugestões de um grupo de professores durante o 

estudo histórico de um tema escolhido pelo grupo. 

Produto: Material, numa abordagem histórica, que pudesse ser utilizados em sala de 

aula. 

Constatação: Realidade diária dos vários professores convidados impediu um 

momento de estudo e discussões em grupo. 

Não foi possível prosseguir o estudo dessa última maneira, pois queríamos formar um 

grupo, onde, em cada encontro, pudéssemos estudar juntos e assim pontuar todas as 

dificuldades dos professores no estudo e também anotar as sugestões.  

A maioria dos professores trabalha dois ou três expedientes e assim, não se dispuseram 

a participar desse estudo nos finais de semana. Enfim, apenas um deles tinha “tempo” de fato 

para esse estudo e, então, consideraremos aqui as dificuldades e as sugestões desse professor 

ao tentar inserir a História da Matemática na sala de aula. Agora o nosso tema de estudo é: 

Incluindo a História da Matemática na formação do professor: dificuldades e sugestões. 

Produziremos como resultado desse estudo um produto que reúna as características de 

um bom texto, segundo o professor, para ser usado em sala de aula e alguns textos 

reelaborados por nós. 
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A respeito de estudos como esse afirmam: 

 

A vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na 

possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos de veem 

concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas a 

comparação do caso com outros casos. (LAVILLE & DIONNE, 1999. Pág. 156). 

 

 

O professor participante do nosso estudo é o Anderson Paulo, que é licenciado em 

Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem cinco anos de 

experiência em salas de aula do ensino básico em escolas públicas e privadas.  

Sabemos que as dificuldades desse professor ao estudar um texto histórico ou ao tentar 

inserir a História da Matemática em seu plano de aula podem não ser as dificuldades de outros 

professores.   

Contudo, diante do que já foi exposto, as dificuldades e as sugestões que iremos 

apontar a partir desse estudo podem facilitar a compreensão do fato já constatado por outros 

estudos que é: os professores não utilizam ou não dominam de fato a História da Matemática. 

Então, sabemos que: 

 

E verdade que as conclusões de tal investigação valem de inicio para o caso 

considerado, e nada assegura, a priori, que possam se aplicar a outros casos. Mas 

também nada o contradiz: pode-se crer que, se um pesquisador se dedica a um dado 

caso, e muitas vezes porque ele tem razoes para considera-lo como típico de um 

conjunto mais amplo do qual se torna o representante, que ele pensa que esse caso 

pode, por exemplo, ajudar a melhor compreender uma situação ou um fenômeno 

complexo, ate mesmo um meio, uma época.  

(Laville e Dionne, 1999, p.157). 

 

 

 O estudo foi composto pelas seguintes etapas: a escolha do tema, a busca de materiais, 

estudo do tema, identificação das dificuldades e as sugestões.  

 

3.2. A escolha dos temas 

Este encontro teve como objetivo explicar o trabalho para o professor participante do 

estudo, pois, até o momento, ele somente tinha aceitado o convite de participar da pesquisa 

como professor colaborador. 

 No primeiro momento, mostramos todos os caminhos pelos quais a pesquisa 

enveredou, que tomaram rumos diversos, mas que todos tiverem  como foco o trabalho do 

professor em sala de aula. Com essa explicação o professor teria, possivelmente, uma noção 

da proposta da pesquisa e a sua importância dentro dela.  
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Como se trata de um trabalho que tem como tema “Incluindo a História da Matemática 

na formação do professor” e, diante de tudo que conversamos, o professor Anderson deixou 

claro que compreendeu que iríamos estudar, ou seja, buscar uma formação histórica. Mas, ao 

mesmo tempo em que mostrou ter compreendido o objetivo dos encontros, quis enfatizar 

aspectos da sua formação que justificavam uma relação não tão íntima com a leitura, 

chegando a dizer que estudaria sim, o que fosse preciso nos encontros, mas que não 

pedíssemos para que ele fizesse leituras extensas e que, se houvesse a necessidade dessas, que 

tivesse um tempo de pelo menos um mês para a conclusão da leitura.  

Os aspectos da formação citados por esse professor que, para ele, justificam não ter a 

prática de fazer leituras foram que curso inteiro de Licenciatura tem ênfase na matemática 

exata, com cálculos extensos e desvinculados de um contexto e que a disciplina História da 

Matemática, diante de tantas outras, somente de cálculos, passa quase despercebida. Sendo 

assim, Anderson destacou que a sua formação contribuiu para que ele não tivesse o hábito de 

realizar leituras e, mais ainda, de não ver a necessidade de fazer leitura nas aulas de 

matemáticas. 

Compreendido o trabalho teríamos que definir um tema para estudo.  Começamos 

analisando em quais séries o professor lecionava, e como era em todas do ensino fundamental, 

escolhemos inicialmente um conteúdo de cada série. Os conteúdos foram: Ângulos, Números 

negativos, Produtos notáveis e Função. As justificativas para as escolhas foram conteúdos que 

ainda iriam ser explicados, por conseguinte, o estudo poderia ajudar no planejamento. Enfim, 

decidimos que o nosso tema de estudo seria Função. A justificativa para a escolha foi a 

aplicabilidade do conteúdo e a facilidade de ser contextualizado. 

 

3.3. Buscando materiais 

No encontro anterior, após a definição do tema, ficou combinado com o professor 

Anderson Paulo que ele faria uma pesquisa e traria os materiais para analisarmos e 

estudarmos juntos.  

Segundo ele, a pesquisa foi feita. Mas, ele não trouxe nenhum material, pois não 

encontrou nada que julgasse confiável ou importante. Ele usou como fonte um site de busca 

na internet, o qual não mostrou nenhum material que ele achasse importante ou confiável. 

Além dessa busca geral, ele também procurou o conteúdo no site do IMPA (Instituto Nacional 

de Matemática Pura e Aplicada) e no Portal São Francisco, pois, para ele, são páginas 

confiáveis, ainda assim, não encontrou o que procurava.  
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Questionado sobre a pesquisa em livros, respondeu que qualquer leitura que ele realiza 

pensa em sua formação, claro, mas que o foco é buscar incremento para as suas aulas, desta 

forma, jamais buscaria informações históricas em livros, pois seria mais rápido uma busca na 

internet.  

Nesse momento que enfatizou a sua dificuldade em buscar materiais de pesquisa fez 

questão que registrássemos que talvez não fosse dificuldade, mas incompetência mesmo, pois 

a pesquisa e a leitura nunca foram suas prioridades. 

 

3.4. Materiais utilizados para o desenvolvimento do estudo. 

Diante da dificuldade em buscar materiais de leitura, achamos conveniente estudar um 

material que mostrasse as dificuldades ou inexistência da prática da leitura e também 

procedimentos de leitura detalhado em etapas. Estudamos, então, o livro Práticas de Leitura 

em Tópicos de História da Matemática, da coleção História da Matemática para professores, 

de Edilson Roberto Pacheco e Enilda das Graças Pacheco. Logo na introdução, a respeito da 

leitura, Pacheco (2011, p.9) diz: 

 

Entretanto, o que vemos rotineiramente, seja em cursos de graduação e pós-

graduação, seja em encontros, oficinas e seminários ministrados para professores de 

Matemática é que há, também entre eles, uma precariedade muito significativa de 

práticas de leitura. Em outras palavras, é muito comum ouvirmos de colegas 

professores a revelação de que não leem, não gostam de ler e não se interessam por 

leitura. Incontáveis vezes já ouvimos, tanto de colegas professores como de nossos 

alunos, declarações do tipo: “Se eu gostasse de ler teria feito Letras e não 

Matemática”, “Eu só leio quando vou preparar minhas aulas”, “Eu leio o que é mais 

fácil, coisa mais difícil me desanima”, “ler me dá sono, me cansa”. 

 

 

 Observamos com esse texto que a dificuldade apresentada pelo professor Anderson é 

realmente compartilhada por outros colegas de profissão, logo, é uma realidade.   

Sobre essa característica tão comum aos professores de matemática e sobre as 

confissões dos professores, conforme, Ibidem: 

 

Essas declarações evidenciam o desprezo pela leitura e também o desconhecimento 

da importância dessa prática para a formação do cidadão e do profissional de 

educação. Também notamos que nessas declarações está embutida uma ideia 

equivocada e simplista, tanto da função do professor, como educador e pesquisador, 

como da própria leitura que, invariavelmente, é vista como uma atividade 

enfadonha.  
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 A ausência da prática de leitura e as dificuldades que o professor poderá vir a ter 

durante o estudo é comum diante dos aspectos citados por ele, mas não vemos aqui o desprezo 

pela leitura, tanto que ao fazer a leitura desse trecho, demonstrou não se enquadrar nesse 

perfil, pois, na sua visão, isso é uma falha na sua formação e na sua prática e por esse motivo 

teve o interesse de participar do estudo. Sabendo da área de estudo da nossa pesquisa aceitou 

o estudo para tentar superar essa lacuna. 

 Depois de mostrar as declarações de alguns professores a respeito da visão que têm da 

leitura, ibidem: “não existe estudo de história da matemática que passe ao largo de práticas de 

leituras constantes e necessárias...”. Mais uma vez, temos aqui a importância da leitura 

evidenciada. Com isso o professor Anderson sugeriu que, se tínhamos que estudar a História 

da Função e, diante das dificuldades apresentadas com relação à leitura, poderíamos, então, 

começar pela leitura dos textos presentes nos livros didáticos usados por ele. Pois, segundo 

ele o livro trazia textos históricos, mas quase sempre eles não eram usados. 

 

3.5. O estudo: contribuições do estudo no desenvolvimento profissional do professor. 

Decidimos que os textos do livro didático seriam as nossas primeiras leituras e assim 

começamos o estudo. O professor Anderson fez a leitura crítica de textos destacando tudo que 

fazia com que ele não explorasse tal conhecimento em sala.  

O texto lido está no livro do 9º ano do ensino básico usado pelo professor. No capítulo 

destinado ao estudo das funções, o texto aparece no final do capítulo dentro um tópico 

denominado “Para saber mais”. O texto está indicado no sumário e tem como título A 

Matemática na História. Podemos destacar, nesse momento que outros livros didáticos 

utilizados por nós professores não trazem esses textos históricos no sumário. 

Antes de iniciar a leitura, refletimos acerca do posicionamento das informações 

históricas nos livros, pois, nesse caso, que aparece no final do capítulo, pode parecer não ser 

tão significativo, já que o estudo das funções já tinha sido concluído. O título também foi 

comentado pelo professor, que questionou o seguinte: Depois de todo o conteúdo, a respeito 

de funções, ter sido contemplado poderia ter um título que incentivasse um pouco mais a 

leitura, para não dá impressão de algo cansativo, pois o conteúdo foi encerrado e ainda temos 

algo a saber.  

Explicando o comentário feito, Anderson Paulo diz que não é desmerecendo o 

conteúdo histórico ali presente, mas que para quem não tem o hábito da leitura e quer dar um 
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primeiro passo precisa de algo que incentive que agrade, ou que desperte o desejo de querer 

realmente saber mais. Logo, o título tem um papel muito importante. 

Continuando a leitura, ele foi destacando várias palavras e trechos do texto. Alguns 

desconhecidos por ele e outros que mesmo conhecendo achava necessária mais alguma 

explicação para que a leitura fluísse de forma compreensível para ele e para os seus alunos.  

Os termos dizem respeito a: Conteúdos: tabelas sexagesimais, tabelas de funções, 

período de tempo solar, lunações, abstração, generalidade, relação funcional, 

proporcionalidade, Teoria dos conjuntos; Biografias resumidas: Nicole Oresme, René 

Descartes, Isaac Newton, Leibniz, Jean Bernoulli, Leonhard Euler, Joseph-Louis de Lagrange, 

Jean Batptiste Fourier, Johann Dirichlet, Georg Cantor; Povos: Babilônios, Mesopotâmicos; 

Cultura: Matemática babilônica, Matemática egípcia. 

Terminada a leitura, o professor Anderson Paulo resumiu que o texto fala de função, que 

foi descoberta pelos babilônios e tempos depois a ideia foi aprimorada pelos egípcios. A partir 

dos egípcios e até os dias de hoje vários matemáticos contribuíram para o desenvolvimento do 

conceito de função. 

A respeito da leitura, ele diz que não é agradável devido às várias palavras pouco 

conhecidas e até desconhecidas. Os nomes dos vários matemáticos e as suas contribuições 

deixam a leitura cansativa, pois é um suíço, um alemão, um inglês, o outro francês. No início 

do texto, falou-se em Babilônia, em seguida, em matemática egípcia e tudo isso em forma de 

texto deu uma sensação de está perdido no tempo e no espaço. 

É compreensível que o texto, assim como está no seu título, a Matemática na História, 

objetiva mostrar o conceito ou a ideia de função presentes em vários momentos, desde os 

primórdios até o que se tem hoje. Mas, sem desmerecer o texto ou as informações contidas 

nele, o professor Anderson disse que poderia até realizar uma leitura como essa em seu 

planejamento, mas talvez, dissesse para o seu aluno que não seria necessária a leitura. Na 

verdade ele acredita que o texto não faz sentido para o aluno, ou melhor, não faz para ele.  

Enfim, o professor Anderson Paulo considerou a informação histórica irrelevante para 

incrementar as suas aulas e motivar os alunos. A leitura não despertou interesse em buscar 

outras leituras para fazer comparações como foi sugerido no livro Práticas de leitura em 

História da Matemática.  

 O docente diz ainda que não se sente envergonhado por chegar a essa conclusão, pois é 

essa a realidade e, até arrisca dizer que se algum professor do Ensino Médio ou Fundamental 

diz realizar leituras de textos históricos que não tragam benefícios reais para a sua prática, ou 
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seja, que chamem a atenção do aluno, que sejam diferentes, que motivem realmente, ele está 

mentindo.  

O professor Anderson Paulo conclui que a leitura somente acrescentou conhecimentos a 

ele e que, pode até comentar com os seus alunos o conhecimento adquirido, pelo fato de achar 

ser imprescindível que saibam que as coisas na matemática não “surgiram do nada” ou foram 

“criadas por um gênio”, mas não indicaria a leitura, mesmo ela estando presente no livro 

didático.  

Além da leitura do texto presente no capítulo do estudo de funções, outros textos dos 

livros didáticos usados pelo professor Anderson foram lidos, mas, em todos eles, os mesmos 

aspectos foram citados. Sendo assim, entendemos que algumas sugestões estavam presentes 

nos aspectos citados por Anderson, sugestões relacionadas à forma e ao conteúdo dos textos 

históricos destinados à sala de aula. 

 

 

4. PRODUZINDO MATERIAL: SUGESTÕES E CARACTERÍSTICAS 

 Neste capítulo, mostraremos, resumidamente, o que concluímos acerca das 

dificuldades apresentadas pelo professor ao realizar as leituras. A partir disso, pontuaremos 

todas as sugestões dadas e, enfim, faremos algumas considerações a respeito do estudo e das 

contribuições para o professor participante. 

 

4.1. A elaboração do material 

 A priori nosso objetivo foi elaborar um material que atendesse às expectativas dos 

professores. Tendo em vista os estudos já realizados, vimos anteriormente a necessidade de 

um material com uma linguagem acessível e que pudesse ser usado em sala de aula.  

Mostramos aqui o resultado do estudo de Feliciano (2008), que apresentou alguns 

problemas e sugestões apontadas por professores para o uso da História da Matemática em 

sala de aula. Foram eles:  

 Falta de preparo dos docentes para o trabalho com a História da Matemática em sala 

de aula. 

 O cumprimento do extenso conteúdo programado para o ano letivo. 

 Heterogeneidade da turma. 

 As dificuldades com a interpretação textual dos alunos. 
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 Desenvolvimento de materiais que auxiliem o trabalho do professor com a História da 

Matemática. 

 Falta de apoio das instituições de ensino. 

 Desinteresse dos alunos. 

 Falta de compreensão acerca das possibilidades e riscos de se utilizar a História da 

Matemática em sala de aula. 

 

Diante dessas dificuldades, sugestões e do que vimos no estudo com professor Anderson, 

podemos dizer que a falta de preparo dos docentes para o trabalho com a História da 

Matemática, em sala de aula, talvez, deva-se a aspectos da sua formação, por esse motivo, é 

mais confortável para o professor cumprir o extenso programa de conteúdos do que correr 

riscos em utilizar em sala de aula algo que não tenha domínio.  

As dificuldades com a interpretação textual é um problema do professor e do aluno, pois, 

como vimos, em geral, professores de matemática não tem o hábito da leitura. A 

heterogeneidade das turmas e o desinteresse dos alunos só fortalecem o nosso argumento para 

usar a História. Enfim, as instituições de ensino superior é que podem desenvolver algum 

material que auxilie o trabalho do professor com a História da Matemática.  

Observando tudo que foi destacado nas leituras dos textos históricos, percebemos algumas 

características em comum, por exemplo, o posicionamento do texto dentro da unidade 

didática e o título foram comentados como relevante para incentivar a leitura.  

Além disso, muitas palavras desconhecidas foram apontadas, além de termos que, na visão 

do professor, precisavam de uma explicação mais detalhada para complementar a leitura. As 

imagens presentes em alguns dos textos foram questionadas, o que nos alertou para 

importância delas. As regiões citadas nos textos e a cronologia implícita nos acontecimentos 

históricos evidenciaram a necessidade de mapas e linha do tempo para facilitar a leitura. 

 Então, ao elaborar ou adaptar um material, com informações históricas, adequado para o 

professor e para ser usado em sala de aula devemos ficar atentos a: Posição das informações 

dentro da unidade didática; Título; Verbetes; Glossário; Imagens; Mapas; Linha do tempo. 

 

4.2. Manual de sugestões 

O manual mostra situações em que um professor de matemática pode ter dificuldade 

em usar História da Matemática em suas aulas, mesmo que este professor tenha à sua 

disposição o livro didático. O objetivo não é criticar ou desmerecer nenhum texto presente nos 
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livros didáticos, mas, por outro lado, colocar a visão do professor, para o qual o texto se 

destina, em evidência. 

Esse manual foi elaborado a partir das contribuições do professor Anderson Luís de 

Azevedo Paulo, que fez a leitura crítica de alguns textos destacando todos os pontos que 

dificultavam a leitura e o que, na visão dele, poderia deixar a leitura mais agradável. 

Resumindo as observações feitas, temos no manual os seguintes tópicos: 

 

1. Quem vê cara nem sempre vê coração: título e posição do texto na unidade didática 

2. Uma luz no fim do texto: o glossário 

3. Uma lembrança que ajuda: verbetes 

4. Beleza põe mesa? As ilustrações e o texto 

5. Quando? Situando os acontecimentos no tempo 

6. Onde? O importante papel dos mapas 

 

Esperamos que os elementos fornecidos no manual sejam considerados por todos os 

estudantes e profissionais que se preocupam em produzir materiais para serem usados em sala 

de aula. Assim, pretendemos colaborar para que a História da Matemática comece a deixar de 

ser acessório secundário no ensino. 

Para exemplificar o uso do manual, elaboramos um texto que contém alguns dos 

aspectos citados. Como base para a elaboração desse texto tivemos os apontamentos dados 

pelo professor Anderson sobre o texto presente no capítulo de Funções, do livro didático 

usado por ele. Sendo assim, decidimos em vez de citar várias biografias resumidas, escolher 

apenas um aspecto do passado, que foi um dos experimentos de Galileu.  

A dificuldade inicial foi a escolha do título, no manual, chamamos à atenção para esse 

aspecto dizendo que ele deve conter algo de atrativo ou indicar se a leitura vai servir como 

cultura geral ou facilitadora da compreensão do conteúdo. Sendo assim, decidimos pôr um 

título que destacasse realmente o que colocaríamos no texto. O título foi As experiências de 

Galileu Galilei e a relação entre grandezas.  

Em seguida, a nossa preocupação foi escrever um texto com uma linguagem realmente 

acessível e que mostrasse um ser humano comum fazendo matemática e por isso fazemos 

referência a Galileu como um grande experimentador.  
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Outro aspecto citado no manual são as imagens, o nosso texto traz imagens 

explicativas, os planos inclinados, usados por Galileu no seu experimento, além de tabelas 

mostrando os registros do experimento e a relação entre as grandezas. 

Com relação a situar os acontecimentos no tempo, fazemos uma pergunta para que o 

leitor possa refletir a esse respeito. Depois de dizer que Galileu mediu intervalos, de tempo 

perguntamos se isso era mesmo possível nessa época. A seguir, temos outra imagem, esta não 

é explicativa, mas representa Galileu fazendo o experimento. Convidamos o leitor para 

analisar a imagem e esperamos com isso a discussão acerca da invenção do relógio e do 

funcionamento do relógio de água presente na imagem. 

Juntamente com o texto, estamos propondo uma orientação aos usuários. Essas, trazem 

informações que darão subsídios para a análise da imagem não explicativa. E, assim como 

aqui estamos propondo uma orientação aos usuários do manual nos textos destinados à sala de 

aula essa orientação também deve ser dada. 

 

4.3. Considerações finais 

 Apresentaremos aqui algumas considerações acerca da inclusão da História da 

Matemática na formação do professor. Nesse trabalho, inicialmente, houve a tentativa de se 

estudar historicamente um conteúdo, mas o que constatamos de perto, no estudo com o 

professor Anderson, é que, segundo ele, aspectos da sua formação contribuíam para as 

dificuldades por ele apresentadas ao tentar buscar uma formação histórica. A falta do hábito 

de leitura e a falta de conhecimentos históricos podem de fato contribuir para que o professor 

tenha dificuldades até mesmo em usar os textos presentes nos livros didáticos. 

 Confirmando que realmente a História da Matemática presente na formação do 

professor tem deixado lacunas, Feliciano (2008) conclui em seu trabalho que a presença da 

História da Matemática no processo de formação do professor é um elemento ao qual se deve 

dar toda a atenção.  

 Mas, também verificamos no nosso estudo que o professor mesmo sem o preparo 

necessário para buscar conhecer e usar a História da Matemática ele aposta no seu uso 

didático e, sendo assim, fomos verificar de perto quais eram dificuldades do professor diante 

da História da Matemática presente nos livros didáticos. Sobre a História da Matemática 

presente nos livros didáticos, Vianna (1995, p. 120) diz:  
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Uma conclusão a que cheguei, que era uma das minhas desconfianças desde o início, é 

que na prática muito pouco daquilo que vem sendo feito surtiu ou virá a surtir algum 

efeito a médio e longo prazos. Os livros didáticos têm incorporado a História da 

Matemática por razões certas, mas na forma errada.   

 

 

 A História da Matemática presente nos livros didáticos, em sua maioria, tem se 

apresentado na forma de pequenos textos e, na tentativa de minimizar alguns “erros” 

presentes nesses textos, não só os textos dos livros didáticos, mas todos que se destinem à sala 

de aula apresentamos aqui um manual exemplificado, com algumas características e sugestões 

que podem deixar um texto histórico, didaticamente, mais agradável.  

 A respeito do uso didático da História e a relação com aspectos da História da 

matemática na formação do professor, idem, p. 121 afirma:  

 

Deve-se usar a História para dar uma visão geral e abrangente da matemática 

àqueles que irão usar os livros didáticos com as crianças; isso colocaria a disciplina 

de História da Matemática com um lugar de destaque na formação de professores, 

quer no magistério quer na licenciatura.  

 

Anteriormente, fizemos referência a uma fala de Vianna (1995) que diz ser errada a 

forma como se tem incorporado a História da Matemática nos livros didáticos. Não nos 

preocupamos aqui em corrigir erros presentes em textos de livros didáticos, mas chamar à 

atenção para fatores que fazem o professor ignorar esses textos. A palavra “erro” encontra-se 

entre aspas porque o manual que apresentamos não mostra erros sendo corrigidos, mas 

aspectos que podem ser melhorados e/ou levados em consideração. 

Os aspectos, em princípio, nos pareceram tão simples, que tememos ser irrelevantes, 

mas o fato era que o professor via nesses aspectos desestímulo para ler ou estudar o texto e, 

consequentemente, a História da Matemática.  

Na construção do texto que atendesse aos aspectos presentes no manual, pudemos 

perceber o quanto cada item era de fato importante. Pois. o manual exige que se tenha atenção 

na escolha do conteúdo, na escolha do tema, nas imagens, como os fatos são organizados 

cronologicamente, entre outros. Não é necessário que um texto contemple tudo o que está no 

manual. Mas, de posse dele ficamos impressionados como, na construção do texto, tudo que 

pensamos, escrevemos, escolhemos para o texto vai tendo uma ligação com o professor e uma 

preocupação para que esse seja, de fato, usado em sala de aula. 

Após a construção do texto, pedimos que o professor Anderson Paulo, que nos ajudou 

a apontar os itens presentes no manual, fizesse a leitura e expusesse a sua opinião e críticas, 
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assim como fez com o texto do livro didático. E, na visão dele a leitura do texto é rápida e 

agradável. 

 Diferente de outros textos, onde a respeito do tema função, vários matemáticos são 

citados e suas contribuições quase não são comentadas, neste, apenas uma personalidade é 

citada e assim ficou fácil perceber a sua contribuição para o desenvolvimento da matemática.  

Além disso, percebeu que o texto traz uma única tabela e com isso objetivo é 

alcançado. Também, não foi necessário falar em tabelas sexagesimais e tabelas de lunações, 

por exemplo, para que se fizesse entender que há muito tempo se estabelecia relação entre 

grandezas sem que soubesse o que era função. 

Não foram usadas palavras de difícil compreensão e todas as imagens presentes no 

texto tem relação com ele. Ficou claro para ele que o texto mostra a matemática aparecendo 

ou sendo construída pelo homem.  

Ele disse, ainda, que a pergunta feita no texto juntamente com as orientações dadas aos 

usuários irão contribuir para que os textos produzidos com base nesse manual deixem o 

professor à vontade e seguro para tecer  comentários do tema em sala de aula. Enfim, ele disse 

que usaria o texto na sua didática. 

Diante do que foi exposto, acreditamos que esse manual dará uma importante 

contribuição aos alunos e professores da graduação e pós-graduação que se dedicam ao estudo 

de História da Matemática e à produção de materiais.   
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(cargo/profissão),________________________, portador da cédula de identidade 

nº___________________________________, declaro para os devidos fins que cedo as 

informações, experiências e opiniões citadas por mim, em reuniões de estudo, à aluna Juliana 

de Melo Pereira – do Programa de Pós- Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática – para serem usadas  integralmente ou em partes na sua dissertação de Mestrado, 

sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Abdicando de direitos meus e de 

meus descendentes, subscrevo a presente. 

 

 

______________________________________________ 
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APRESENTAÇÃO 

Vamos apresentar e justificar a existência desse manual contando sua breve história. 

Nossa motivação inicial foi a constatação de que os textos de História da Matemática 

presentes nos livros didáticos estavam sendo ignorados. Ao buscar os motivos que levavam a 

esse fato, pudemos verificar alguns pontos de dificuldade de caráter não exclusivos de quem 

lida com o ensino de matemática ou sua história. Entre eles estavam: a falta do hábito de 

leitura, formação histórica dos professores e quantidade de conteúdo programático para 

cumprir. Mas, se os textos dos quais estávamos falando encontravam-se nos livros didáticos, 

porque não usá-los efetivamente nas aulas? 

Ao longo de uma série de encontros, nos quais obtivemos a valiosíssima ajuda do 

professor Anderson Luís de Azevedo Paulo. Concentramos nosso olhar nos textos históricos 

presentes nos livros didáticos na busca de compreender quais empecilhos, quais 

características mais específicas dos textos poderiam estar levando os professores a ignorá-los 

sistematicamente. O resultado desta análise possibilitou o destaque de seis características que, 

se levadas em consideração pelos autores de livros e manuais didáticos, podem trazer o 

professor mais para perto do que se pretende ao introduzir as vinhetas e pequenos textos 

históricos nos livros didáticos de matemática. 

As características de que estamos falando e que a nosso ver, merecem atenção 

especial, são: 

 O cuidado com que se deve pensar no título e na posição/distribuição do texto 

histórico na unidade didática de matemática; 

 A providencial presença de um glossário acompanhando o texto histórico; 

 Verbetes que ajudem na compreensão e contextualização do conteúdo que se quer 

veicular; 

 O papel das ilustrações no texto. Cuidar para que estas estejam em relação intrínseca 

com o texto, venham a complementar o texto, servir de gancho para o professor propor 

reflexões e não apenas ser uma figura bonita para enfeitar o texto; 

 Introduzir sempre que possível mapas que situem o fenômenos e os agentes históricos 

dos quais se está falando. Ter o cuidado de, ao falar de mapas antigos, fazer a 

correspondência com sua denominação moderna e atual; 
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 Igualmente situar os eventos históricos dos quais se fala no tempo e, neste caso, um 

eixo, representando uma escala de tempo, é aconselhável. 

Depois de discorrer sobre cada um dos pontos acima, apresentamos, a título de 

exemplo, um texto histórico por nós elaborado, referente ao conceito de função. 

O presente manual foi elaborado tendo em mente, primeiramente, alunos dos 

mestrados profissionais. Tais alunos tem como tarefa produzir num curto espaço de tempo, 

um produto educacional e muitas vezes não podem se dar ao luxo de se deter nas reflexões 

que tecemos aqui. Mas é possível que também venha a ser útil a professores do ensino básico 

e outros professores que queiram eles mesmos produzir os próprios textos. 
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MANUAL DE SUGESTÕES: AVALIANDO E/OU CRIANDO TEXTOS HISTÓRICOS 

PARA A AULA DE MATEMÁTICA 

 

1. Quem vê cara nem sempre vê coração: título e posição do texto histórico na unidade 

didática 

 Como professores, sabemos da importância de se planejar uma aula, mas também 

sabemos que é bem mais tranquilo nos mantermos em nossa “zona de conforto”. Trazer para 

aula materiais e comentários dos quais já temos o domínio, ou pelo menos, tenhamos a certeza 

de que, como é para realmente ser, que nos saibamos mais aquele conhecimento que o nosso 

aluno, pois somente assim poderemos acrescentar algo no crescimento daquele ser. Pois bem, 

estamos lá preparando a nossa aula para uma turma de 9º ano. O conteúdo a ser ministrado é: 

Estudo das funções.  

Exemplo: O sumário traz, respectivamente:  

 O conceito de função: Gráfico de uma função, Como reconhecer o gráfico de uma 

função. 

 Função Polinomial do 1º grau: Gráfico, Estudo do sinal.  

 Função Polinomial do 2º grau: Gráfico de uma função polinomial do 2º grau, Esboço 

do gráfico, Coordenadas do vértice da parábola, Valor máximo e valor mínimo; 

Construção do gráfico e Estudo do sinal de uma função polinomial do 2º grau. 

 Para saber mais: A matemática na História  

 Veja que o título é “Para saber mais”, mas todo o conteúdo já foi visto e temos um 

programa imenso para cumprir. Então, vem o preconceito, como o conteúdo todo foi 

explicado, não há mais nada para saber. Resumindo: Não quero “saber mais”!  

 Antes de ler o texto, entendemos que ele é dispensável. Parece estranha a nossa 

colocação, mas a verdade é que, nem os alunos, nem nós professores teremos vontade ou a 

curiosidade de iniciar a leitura haja vista a constante preocupação em se vencer o conteúdo do 

bimestre. 

  Logo, a dica é: o título deve conter algo de atrativo ou indicar se a leitura vai servir 

como cultura geral ou facilitadora da compreensão do conteúdo. É importante analisar 
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também se é conveniente que o texto somente apareça no final da unidade didática. A posição 

do texto dentro da unidade pode fazer parecer que o texto é mais ou menos relevante. 

 

2. Uma luz no fim do texto: o glossário 

 

Considerando que, mesmo estando no final da unidade didática e com um título, 

podemos dizer cansativo, decidimos fazer a leitura. Para que essa leitura flua é importante que 

saibamos os significados das palavras contidas no texto, logo, quem produz o texto deve ter o 

cuidado de organizar um glossário, ou seja, um vocabulário que explique termos obscuros ou 

termos técnicos por meio de outros mais conhecidos.  O professor que indicar a leitura pode 

solicitar o uso de um dicionário e assim a leitura pode passar a ser uma atividade de pesquisa, 

principalmente, se houverem muitas palavras pouco conhecidas.  

 Para saber que palavras devem estar no glossário contamos com a sensibilidade, pois 

devemos reconhecer que os professores e os alunos podem não saber os significados de 

algumas palavras ou não lembrarem, principalmente, se não fizerem parte de seus cotidianos. 

 Observe um pequeno trecho tirado de uma introdução histórica sobre trigonometria 

presente em um livro didático: “[...] Embora não tenhamos informações precisas sobre a 

origem desse estudo, há registros de sua aplicação por babilônios e antigos egípcios, 

especialmente na Agrimensura e na Astronomia [...]”  (BIANCHINI, 2006. p.148). 

 O trecho é claro e compreensível, mas devemos ter a sensibilidade para imaginar que a 

palavra Agrimensura, pode nunca ter sido ouvida pelos alunos e o professor, que acreditamos 

saber o que ela significa, talvez tenha dificuldade de explicá-la. Por isso, poderíamos ter, 

nesse caso, a palavra Agrimensura sendo explicada em um glossário.  

 Claro, que esse é um simples exemplo, mas que alerta para uma necessidade real. No 

texto analisado por nós, onde o professor Anderson destacou os pontos que desmotivavam a 

leitura estavam várias palavras pouco conhecidas ou desconhecidas.  
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3. Uma lembrança que ajuda: verbetes 

 

 Na tentativa de mostrar que a Matemática e a História da Matemática são 

conhecimentos complementares, não podemos esquecer de que a maioria de nós professores 

tem muitas lacunas no que diz respeito à formação histórica, logo é importante que tenhamos 

em nossos materiais apontamentos nos ajudem a lembrar de mais coisas sobre algo que foi 

citado no texto. Os apontamentos ou verbetes terão um importante papel nessa busca pelo 

conhecimento.  

 Para exemplificar essa necessidade, temos a seguinte situação: Um livro didático do 8º 

ano, no final do capítulo com título de Produtos notáveis e fatoração tem um pequeno texto 

histórico que trás o seguinte trecho: [...] A álgebra geométrica grega nos foi transmitida 

principalmente por meio do livro II da obra Os elementos de Euclides (325-265 a. C.). [...] 

(IDEM. p.113) 

 Certamente, o professor de Matemática já ouviu falar dessa obra, mas não podemos 

assegurar que ele tem condições de explicar, caso seja questionado, do que trata essa obra. Por 

esse motivo, vemos aqui a necessidade de um pequeno verbete que mostrando do que trata a 

obra, a sua importante influência e a forma como ela traz as bases da Geometria.  

 

4. Beleza põe mesa? As ilustrações e o texto 

 

 Onde quer que apareçam, é bem verdade que imagens chamam nossa atenção. Mas, 

quando aparecem juntamente com um texto, é necessário que tenham significado dentro do 

contexto no qual estão inseridas. 

  A imagem por si só pode não mostrar que tem relação com o texto, e nesse caso deve 

existir uma explicação para que ela faça sentido. Logo, precisamos ter cuidado ao elaborar os 

textos com informações históricas, pois imagens podem e nesses casos devem ir além do que 

simplesmente deixar o texto “mais bonito”. 

  Devemos ser sensíveis com o fato de que, entendendo ou não a leitura que se faz, se 

busca a compreensão da imagem que estiver por perto do texto e não entendendo o porquê de 

ela está presente, este seria mais um item na lista dos fatores que fazem com que o professor 

não use os textos históricos. 
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 Para exemplificar esse ponto, imaginemos uma situação hipotética de um texto 

histórico para ilustrar o conteúdo Teorema de Tales e Semelhança. O texto traz a afirmação de 

que, provavelmente, Tales mediu a altura da pirâmide observando e comparando a sombra da 

sua própria altura com a sombra da pirâmide.  

 Agora, com relação à imagem o que aparece é a figura da pirâmide. Veja que, nesse 

caso, existe a possibilidade de termos uma figura explicativa já que se descreveu uma situação 

de comparação entre alturas e sombras, mas, se temos apenas a imagem da pirâmide, esta 

servirá apenas para enfeitar o texto.  

 

5. Quando? Situando os acontecimentos no tempo 

 

 “Em cerca de 2000 a.C.”,  “No final da Idade Média” e outras  expressões desse tipo 

são bem comuns em textos históricos e, para quem é um estudioso da história isso é tão 

comum quanto dizer ano passado. Mas, precisamos compreender que se localizar no tempo 

não é uma tarefa tão simples e, para que se compreenda uma leitura completamente 

precisamos ter uma noção desse tempo e das coisas que aconteciam e existiam. Consideramos 

assim, que uma linha do tempo ou indagações que levem a uma reflexão ou uma busca de 

uma orientação cronológica devem fazer parte dos textos.  

 Observe na situação a seguir a importância desse tópico: Galileu Galilei (1564-1642) 

fez vários experimentos e para registrar as observações feitas ele necessitava fazer medições. 

A respeito desses experimentos podemos afirmar que ele mediu intervalos de tempo muito 

pequenos.  

 Agora, veja o que podemos perguntar: Como ele fez essas medições nessa época? Já 

existiam relógios? Veja que situando adequadamente o experimento no tempo e o que existia 

na época pode enriquecer o texto trazendo para ele o fato de que o relógio que usamos hoje 

foi inventado depois. Logo, nesse experimento ele usou outro tipo de ferramenta, conhecida 

como relógio de água. 
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6. Onde? O importante papel dos mapas 

  

 Assim como é importante nos localizarmos no tempo também é no espaço. Imagine-se 

lendo um texto que fala de um povo ou de uma civilização que você não sabe em que parte do 

mundo se localiza. 

  Dados como esse também podem influenciar uma melhor compreensão de textos, pois 

a localização pode, por exemplo, ter contribuído para a disseminação dos conhecimentos ou 

de materiais. 

 Exemplificando a importância dos mapas podemos, hipoteticamente, considerar um 

texto sobre geometria. Nesse texto, merece destaque Euclides, que é um geômetra bastante 

conhecido. A respeito dele temos como suposição que ele viveu e trabalhou no Egito, na 

cidade de Alexandria. A obra Os Elementos, que traz a maior parte da matemática conhecida 

pelos gregos é atribuída a Euclides.  

 Observe que temos regiões do Mediterrâneo sendo citadas, mas se a leitura for feita 

por uma pessoa que não tem esse conhecimento, certamente não vai nem entender qual a 

relação entre as regiões citadas. Por isso, nesse caso era importante que junto com o texto 

viesse um mapa da região do Mediterrâneo. 
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7 - Exemplo: As experiências de Galileu Galilei e a relação entre grandezas 

Como ilustração da ideia de Função, tomaremos os experimentos de Galileu Galilei 

(1564-1642) com os planos inclinados.  

................................................................................................................................. 

Galileu estava interessado em relacionar grandezas como velocidade de queda de um 

corpo, espaço percorrido, deslocamento, tempo de deslocamento. Ele era um grande 

experimentador, o que quer dizer que ele mesmo imaginava os experimentos que pudessem 

ajudar na comprovação ou refutação de uma hipótese e ele mesmo planejava e construía os 

instrumentos que permitissem levar a cabo a experimentação.  

Dos grandes experimentos de Galileu, normalmente, são citados o das quedas dos 

corpos, do lançamento de projéteis, do pêndulo e dos planos inclinados. Nosso texto, vai se 

concentrar neste último, ou seja, o experimento dos planos inclinados. Na verdade, Galileu 

estava interessado em investigar o efeito da gravidade na aceleração de um corpo que cai. 

Mas corpos que caem verticalmente caem tão rápido que era difícil fazer medições 

(principalmente no tempo de Galileu). Ele então pensou em retardar a velocidade da queda 

usando planos inclinados em 60, 30 e 20. 

Observe: 

Figura 1 – Planos inclinados 

  

 

 

  

Fonte: Repositório digital da UFRGS
4
 

Nesse experimento, ele mediu intervalos de tempo e de distância. Mas, a seguinte 

pergunta pode ser feita: Nessa época era possível determinar intervalos de tempo tão 

pequenos? Vamos juntos analisar a imagem e o quadro a seguir!  

 

 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.if.ufrgs.br/historia/galileu.html Acesso em: 06 de junho de 2013 

http://www.if.ufrgs.br/historia/galileu.html
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Figura 2 – Representação de Galileu experimentando sobre o plano inclinado 

 

 

 

 

                                                              Fonte: Mundo Físico
5
 

 

Figura 3 – Relação entre tempo e distância no experimento de Galileu 

 

 

 

                                                    Fonte: Produção própria 

 

A partir desse registro, podemos observar uma relação entre as variáveis distância e 

tempo.  

Veja que a distância é diretamente proporcional ao quadrado do tempo.  

Figura 4 – A proporcionalidade entre o tempo e a distância 

Tempo Distância 

1 1² = 1 

2 2² = 4 

3 3² = 9 

                                                         Fonte: Produção própria 

Observação: É importante saber que o conceito de função, como conhecemos, agora, é 

relativamente novo e as ideias presentes no experimento e na sua descrição, apenas 

evidenciam as relações entre as grandezas envolvidas. Galileu não usou a palavra função e 

nós é que vemos, hoje, na descrição do experimento o início do pensamento funcional. 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=9&idSubSecao=&idTexto=14 

Acesso em: 04 de junho de 2013 

TEMPO DISTÂNCIA 

Após 1 segundo A bola cobriu uma distância de 1 unidade 

Após 2 segundos A bola cobriu uma distância de 4 unidades 

Após 3 segundos A bola cobriu uma distância de 9 unidades 

http://www.mundofisico.joinville.udesc.br/index.php?idSecao=9&idSubSecao=&idTexto=14
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Comentando o texto elaborado ou: Orientações aos usuários do manual 

 Escolhemos para ilustrar a ideia de função um experimento de Galileu. Nos registros 

desse experimento mostramos a relação entre as grandezas envolvidas sendo percebida em 

uma época onde não se usava a palavra função.  

 Galileu foi físico, astrônomo, matemático e filósofo. Deu grandes contribuições à 

ciência. Preferimos, nesse texto, fazer referência a ele como um grande experimentador e 

pretendemos com isso, mostrar um ser humano comum e não um gênio, fazendo matemática. 

 Incluímos no texto dois tipos de figura, algumas explicativas do conceito de função e 

outra mais de cunho histórico. As figuras explicativas são os planos inclinados e as tabelas 

mostrando os registros do experimento e a relação entre grandezas. A figura de cunho 

histórico representa Galileu fazendo o experimento com o plano inclinado. Na elaboração de 

textos destinados à sala de aula, a respeito de uma figura de cunho histórico é relevante inserir 

orientações para o professor. No caso da ilustração de Galileu experimentando com o plano 

inclinado, note-se que o tempo é medido por meio de uma torneira que sai de um tonel de 

água e enche um vaso (que deveria ser graduado, supõe-se). É um gancho para provocar 

questionamentos: Por que Galileu usou tal recurso? Não podia usar um relógio? Existiam 

relógios com tal precisão? O que podemos saber sobre a invenção do relógio? 

 Note que no texto para ilustrar a ideia de função optamos por voltar nossa atenção para 

um aspecto do passado que contribuiu para a formação do conceito. Mas apenas um aspecto, o 

de relação entre grandezas e para uma época em que o termo “função” nem ao menos era 

mencionado. Nossa posição é que na produção de textos históricos nem sempre se deve ceder 

à tentação de buscar a origem do conceito, pois, muitas vezes, tal pensamento, leva-nos a 

desprezar tópicos mais relevantes para a educação matemática. 
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