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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar e descrever uma proposta de inserção da 

História da Matemática na formação de professores. A implantação da proposta dar-se-á 

na forma de um componente curricular a ser ministrado em cursos de formação inicial de 

professores de matemática. A escolha dos conteúdos da proposta tem como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2001) para os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para 

o Ensino Fundamental (PCNEF,1998) e Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM,1999). O Componente Curricular proposto tem uma carga de 60 

horas/aulas e inclui os seguintes subtópicos: História dos Sistemas de Numeração 

Antigos, História da Geometria, História da Álgebra, História da Trigonometria e História 

das Funções. Em especial, utilizamos o subtópico História dos Sistemas de Numeração 

Antigos, sendo discutido e analisado, detalhadamente, como prática do novo componente 

Curricular. 

Palavras-chave: História da Matemática. Formação de professores. Sistemas de 

Numeração Antigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

ABSTRACT 

 

This essay aims to present and describe a proposal of insertion of Mathematics History 

into teachers undergraduation. Such addition proposal is expected to take place as 

curricular component to be taught on initial undergraduation for mathematics teachers. 

The selection of contents for the proposal has been based on the national Curriculum 

Guidelines (DCN, 2001, acronym in portugueses) for bachelor’s degree in Mathematics; 

the National Curricular Guidelines for Elementary School (PCNEF, 1998, acronym in 

Portuguese); and the National Curricular Guidelines for High School (PCNEM, 1999, 

acronym in Portuguese). The curricular component now presented is supposed to take a 

60 hour workload, and includes the following topics: History of Ancient Numbering 

Systems, History of Trigonometriy and History of fuctions. For the sake of 

exemplification, the topic History of Ancient Numbering Systems is discussed and 

analysed in detail as practice for the new curricular component. 

Keywords: Mathematics History for teacher undegraduation courses. Mathematics 

History. Ancient Numbering Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, há uma discussão sobre a inserção da História da 

Matemática (doravante HM) como um recurso metodológico na prática pedagógica do 

Professor. Nesse sentido, muitas são as manifestações favoráveis de professores e 

pesquisadores da área da história da matemática, como podemos observar pelo número 

de publicações encontradas em diversos trabalhos acadêmicos, tais como: artigos, anais, 

seminários e/ou congressos em Educação Matemática, além das várias dissertações e tese 

sobre o temática. 

De acordo Mendes (2001), o primeiro trabalho que propõe essa discussão foi 

o de Ema Prado, História da Matemática: Um estudo de seus significados na educação 

matemática, Dissertação de Mestrado, (1990), orientado pela Professora Dra. Maria 

Aparecida Viggiani Bicudo, da Universidade Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Nesse 

trabalho, destacam-se o caráter sociológico e motivacional da HM e traz, também, uma 

experiência da inserção da HM em uma turma de um cursos de formação de professores 

em matemática. 

Gutierre (2003), sobre esta temática, destaca o artigo de Sebastiani Ferreira, 

intitulado de O uso da História da Matemática na Formalização de Conceitos, publicado 

no Boletim de Educação Matemática da UNESP/Rio Claro,1992, que apresenta 

argumentos defendendo o uso da HM na sala de aula. Segundo Gutierre, Sebastiani 

entende a HM como um fator primordial para que o professor possa fazer uma educação 

com significado e compreensão para o aluno. Esses argumentos foram ganhando força 

cada vez mais e atraindo pesquisadores e defensores dessa idéia. 

       Outro trabalho que discute as potencialidades da HM e sua importância para 

o ensino de matemática é a tese, Três estudos sobre História e Educação Matemática, de 

Antônio Miguel (1993). Nesse trabalho, o autor procura destacar elementos que ressaltam 

a importância da HM em sala de aula. Para tanto, elenca treze funções que estimulam o 

uso da História da Matemática em sala de aula. Vejamos: 

1) História Motivação: Uma fonte de motivação para o ensino – aprendizagem; 

2) História Objetivo: Uma fonte de seleção de objetivos para o ensino-

aprendizagem; 

3) História-Método: Uma fonte de métodos adequados de ensino aprendizagem; 

4) História Recreação: Uma fonte para a seleção de problemas práticos, curiosos 

ou recreativos a serem incorporados de maneira episódica nas aulas de 

matemática; 

5) História Desmitificação: Um instrumento que possibilita a desmitificação da 

matemática e a desalienação de seu ensino; 

6) História e Formalização: Um instrumento na formalização de conceitos 

matemáticos; 
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7) História – Dialética: Um instrumento para a constituição de um pensamento 

independente e crítico; 

8) História Unificação: Um instrumento unificador dos vários campos da 

matemática; 

9) História – Axiologia: Um instrumento promotor de atitudes e valores; 

10) História – conscientização: Um instrumento promotor de atitudes e valores; 

11) História-Significação: Um instrumento de promoção de aprendizagem 

significativa e compreensiva; 

12) História – Cultura: Um instrumento de resgate da identidade cultural; 

13) História e Epistemologia: Um instrumento revelador da natureza da 

matemática. (MIGUEL,1993, p.106). 

Acreditamos que todas essas categorias destacadas por Miguel sejam 

importantes na elaboração das atividades pedagógica pelo professor, uma vez que, 

auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, dando significado ao conteúdo 

matemático. Neste aspecto destacamos que: 

A resolução de problemas históricos motiva o aluno, pois esclarece e reforça 

conceitos, reflete as preocupações práticas ou teóricas das diferentes culturas 

em diferentes momentos históricos, entre outros argumentos (SWET apud 

MIGUEL ,1993, p.66). 

Ainda de acordo com Swet, não é suficiente que o professor leve para sala de 

aula apenas fragmentos sobres biografias de matemáticos, mas que procure trazer 

problemas históricos que possibilitem, de forma mais clara, a compreensão do conteúdo 

e de seu desenvolvimento matemático. Nessa perspectiva, Swet apud Miguel (1993) cita 

cinco motivos que o levam a crer que os problemas históricos trabalhados como recurso 

de aprendizagem, motiva os estudantes a refletirem sobre o saber aprendido. Citemos: 

1) possibilitam o esclarecimento e o reforço de muitos conceitos que estão 

sendo ensinados; 

2) constituem-se em veículos de informação cultural; 

3) refletem as preocupações práticas ou teóricas das diferentes culturas em 

diferentes momentos históricos; 

4) constituem-se em meio de aferimento da habilidade matemática de nossos 

antepassados; 

5) permitem mostrar a existência de uma analogia ou continuidade entre os 

conceitos e processos matemáticos do passado e do presente. 

Para comentarmos a citação supracitada, destacando o texto de Nobre (1996), 

que a simplificaria, afirmando que o papel da HM é mostrar o “para quer” e os “por quês”, 

de se ensinar HM na sala de aula, ou seja, ajuda a desmitificar as dúvidas que os alunos 

trazem ao longo de sua vivência escolar. 

No I Seminário Nacional de História da Matemática, realizado no Recife 

(PE), em 1995, quando o Professor, Dr. Carlos Roberto Viana, na ocasião, convidado 

para mesa-redonda de abertura do Evento, apresentou um artigo originário de sua tese de 

doutorado, intitulado: Usos Didáticos para História da Matemática. Nesse artigo, Viana 

faz paralelo entre os posicionamentos de professores e os subdivide em dois grupos, os 
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que se mostraram favoráveis ao uso da HM como recurso pedagógico e, os que negam a 

utilização de tal recurso didático. O autor, através da análise de livros didáticos de 

matemática, mostra que esses não trazem o elemento HM como suporte de significação 

do conteúdo. Viana acredita que, dificilmente, poderá encontrar alguma diferença de 

comportamento na aprendizagem dos alunos, uma vez que, o elemento histórico 

incorporado aos livros não reflete no conteúdo matemático dos mesmos. 

Essas discussões trouxeram alguns avanços quanto ao uso da HM como uma 

ferramenta de ensino. A metodologia HM ainda continua em busca de aperfeiçoar seus 

métodos para uma maior assimilação de sua aplicabilidade pelos discentes em processo 

de formação. Um ponto que dificulta a abrangência do ensino da HM entre os professores 

é, justamente, a escassez de material sobre o tema HM com atividades práticas a serem 

desenvolvida em sala de aula. Com o objetivo de suprir essa necessidade ou pelo menos 

amenizá-la, buscaremos neste trabalho produzir um Componente Curricular de HM que 

auxilie os professores com sugestões de atividades e recomendações bibliográficas. 

1.1 Justificativa 

Pesquisas que procuram compreender o processo de formação docente vêm 

atraindo cada vez mais a atenção e a preocupação da comunidade acadêmica. Muitas 

dessas investigações visam compreender a complexidade de conhecimentos e saberes que 

os professores mobilizam no exercício de suas funções. 

Araman e Batista (2013) apontam alguns pareceres sobre a importância do 

conhecimento histórico durante a formação docente e suas práticas. Vejamos o que 

pensam os autores: 

Ao estudar um determinado conceito, a partir de uma abordagem histórica, o 

professor pode caminhar para uma compreensão de como aquele conceito foi 

sendo desenvolvido, quais os elementos conceituais necessários para a sua 

compreensão, quais são os pontos de maior dificuldade, por que eles foram 

importantes naquela época, por que são importante hoje, quais eram as 

necessidades para o desenvolvimento daquele dado conceito. (ARAMAN e 

BATISTA, 2013, p. 4). 

Araman e Batista destacam que o professor que possui uma formação 

histórica (dentro do contexto HM), terá maior facilidade de lida com conceito que irá 

trabalhar, pois conhecerá os pontos de desenvolvimentos e dificuldades que serão 

apresentados aos seus alunos. Essa base histórica deve acontecer na formação inicial, o 

que pode ser discutida na disciplina HM, pois esta promoverá uma discussão mais ampla 

e significativa do conteúdo matemático. 
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A História da Matemática como área de pesquisa, para muitos é vista como 

conteúdo potencialmente rico no processo de ensino - aprendizagem da Matemática. Na 

atualidade, parece haver consenso dessa importância na formação de professores que 

ensinam Matemática. Ela possibilita aos alunos interligar saberes, pois apresenta um 

caráter interdisciplinar. 

Uma forma de integralizar a matemática com outras ciências é superando a 

antiga visão compartimentada das áreas do conhecimento, na qual toda “ciência é exata” 

e isolada. Ensinar a matemática sem integrá-la ao currículo de forma interdisciplinar, 

impossibilita ao aluno ver sua aplicabilidade de forma contextualizada. Nesse sentido, 

Araman e Batista (2013) defendem que;  

A história da matemática já guarda em si esse caráter interdisciplinar. Temos, 

num eixo, o estudo histórico e suas especificidades; em outro encontramos as 

questões filosóficas; e ainda temos o eixo relativo ao conhecimento 

matemático e suas características, que são diferentes de outras ciências. Então, 

trabalhar com história da matemática já pressupõe uma postura 

interdisciplinar. Além disso, os estudos históricos proporcionam uma visão 

mais ampla do conhecimento matemático, em contraste com a visão 

especializada – e, por vezes, compartimentada – da formação inicial. Essa 

visão permite que o professor, por meio dos estudos históricos, observe as 

relações existentes entre as várias áreas do conhecimento científico e como os 

conhecimentos de uma área podem contribuir para o desenvolvimento de 

outras. (ARAMAN e BATISTA, 2013, p.5). 

 

Ao desenvolver uma abordagem histórica para o ensino de matemática, o 

professor compreende a necessidade da aproximação de todas as áreas do conhecimento. 

Nesta visão, entendemos que a história da matemática apresenta possibilidades de 

integralização interdisciplinar, tornando-a uma disciplina com significados e mais 

acessível.  

Consideramos que a organização da disciplina História da Matemática deve 

buscar, através da interdisciplinaridade e da contextualização, possibilitar ao aluno uma 

visão mais ampla sobre o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Nesse 

sentido, permitindo ao indivíduo dar conta de gerir sua vida pessoal e profissional, tomar 

decisões, ter condições de enfrentar múltiplos e complexos desafios da vida 

contemporânea.  

A defesa da inserção desta disciplina no currículo é amplamente defendida 

por uma gama de professores, alunos e pesquisadores da área. Não há dúvidas que a HM 

é fonte enriquecedora e problematizadora no ensino de Matemática. 

As discussões sobre a HM como disciplina concentrada é recente. No Brasil, 

Segundo Fragoso (2011), iniciou-se na década de 80, mas essas discussões só ganharam 
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forças no início da década de 90, devido ao aumento expressivo de pesquisadores e 

professores interessados na temática. Esse interesse provocou mudanças nos documentos 

oficiais do MEC, a exemplo, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática do Ensino Fundamental, onde observarmos esta preocupação: 

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam 

mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades 

eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 

incorporação de novos conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

Essa preocupação com a formação do professor de matemática da educação 

básica, já evidência que o professor tenha embasamento sobre a História da Matemática 

para fundamentar os conceitos matemáticos que irá trabalhar e, assim, transmiti-los aos 

alunos. 

Com o aumento das discussões no entorno da HM como ferramenta 

pedagógica, observamos que a legislação incorpora em alguma medida, as propostas de 

inclusão da HM no currículo dos cursos de formação de professores de Matemática. Em 

fevereiro de 1998, registrado na Portaria nº. 57, do Diário Oficial da União, seção 1, nº 

26-E, caracteriza a formação do professor de matemática e destaca a HM nesse processo. 

Vejamos: “o perfil dos graduandos, no qual destaca que esses profissionais deveriam ter 

uma visão histórica e crítica da Matemática, tanto no seu estado atual como nas várias 

fases de sua evolução”. Nesse parecer HM não se constitui como um conteúdo obrigatório 

nos currículos das IES, mas aparece como um conteúdo a ser avaliado. 

Mesmo com indicações em documentos oficiais, algumas instituições 

resistiram em incluir a disciplina HM como componente curricular, no rol de disciplinas 

específicas dos PPP’s. Esse fato levou alguns pesquisadores e professores da área afirmar 

que poucas instituições tinham incluídas em suas grades curriculares a disciplina HM. 

Nobre e Baroni (1999) confirmam: 

Um fato constatado diz respeito à disciplina História da Matemática nos cursos 

de graduação em Matemática. São poucos os cursos de graduação que possuem 

em seu rol de disciplinas a disciplina de História da Matemática. Com isso, 

inicia-se um problema. Em sua formação o professor não teve oportunidade de 

conhecer os pressupostos básicos acerca da História do Conteúdo que ele irá 

usar em suas atividades didáticas (NOBRE e BARONI, 1999, p.100). 

Com o amadurecimento das discussões, muitas IES entenderam a importância 

da HM na formação do professor, outras não, o que resistiram à inserção do componente 

curricular HM em seu rol de disciplinas específicas. Essas discussões favoráveis ou 

contrárias apresentadas provocaram a publicação do documento que sinalizava a 

importância da HM. Em, 5 de dezembro de 2001 foi publicado o Parecer CNE/ CES 
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1.302/2001, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais [DCN] para os Cursos de 

Matemática, Bacharelado e Licenciatura. Nesse documento, verificamos a inclusão da 

HM nos cursos de formação de professores de Matemática em nível superior, integrando 

a chamada parte comum, como consta no documento: “Conteúdo da Ciência da Educação, 

da História e Filosofia das Ciências e da Matemática” (BRASIL, 2001, p. 6).  

DCN (2001) destaca o parecer do relator que indica que esse documento 

sistematiza a organização curricular do curso de Matemática, em termos de Bacharelado 

e de Licenciatura, sendo o resultado das discussões apresentadas pelos diversos órgãos, 

entidades e instituições vinculadas à Secretaria da Educação Superior do Ministério da 

Educação (SESu/MEC).  

A partir de diretriz estabelecida nas DCN para os cursos de Licenciatura 

Matemática, houve uma reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das IES, 

incluindo a disciplina História da Matemática no rol de disciplinas específicas. 

Atualmente, quase todas IES públicas que oferecem o curso de Licenciatura em 

Matemática, têm em sua grade curricular, conforme pesquisa apresentada no corpo do 

nosso trabalho, a disciplina HM. 

Outros documentos foram importantes para a consolidação dos cursos de 

graduação das IES, Resolução CNE/CP 1, de 18 de Fevereiro de 2002. Instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica. A 

Resolução CNE/CP 2, de 19 de Fevereiro de 2002. Instituiu a duração e a carga horária 

dos cursos de licenciatura e formação de professores da educação básica em nível 

superior. O que possibilitou uma discussão mais ampla de cargas horárias, abrindo espaço 

para a disciplina HM no currículo. 

No entanto, surgiu no meio acadêmico, outra problemática. Quem ministraria 

a disciplina HM? O natural seria um professor de matemática. Entretanto, as IES 

dificilmente têm professores com formação para ministrar a disciplina, principalmente, 

pela ausência de materiais de HM com fins pedagógicos, fazendo da disciplina pouco 

atrativa para os professores. 

De acordo com Fragoso:  

Com este trabalho, talvez seja possível vislumbrar a fragilidade da disciplina 

História da Matemática, a partir do indicador que nos alerta para a falta de 

professores interessados em ministrá-la. Essa postura, certamente, não é 

cogitada em disciplinas reconhecidas ou consolidadas, como Cálculo, Álgebra 

e Análise (FRAGOSO, 2011, p. 94). 

A ausência de propostas pedagógicas para a disciplina HM fez com que o 

pesquisador e experiente professor, com mais de 20 (vinte) anos, Sérgio Nobre (2012), se 
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pronunciou de forma colaborativa, destacando pontos específicos em relação à disciplina 

HM nos cursos de graduação em Matemática. Nobre elenca aos seguintes tópicos: o 

período em que a disciplina deve aparecer no currículo do curso; à quantidade de horas-

aula que a disciplina deve ter; os conteúdos a ser abordados; os materiais as serem 

utilizados e, o mais importante, às suas abordagens metodológicas.  

Nobre (2012) indica pontos que deveriam ser abordados em sala de aula por 

professores e atividades a ser exploradas, além de referências sobre obras clássicas na 

área. Porém um professor que não tenha experiência com a disciplina e queira ministrá-

la terá dificuldades, tendo em vista que não há uma proposta de componente curricular, 

para um professor inexperiente lecionar HM. As propostas de componente curricular a 

disposição dos professores geralmente apresentam extensos conteúdos e poucos 

exercícios, dificultando, assim, absorção do conhecimento pelo aluno. 

 Nessa perspectiva, propomos produzir um Componente Curricular de HM 

que seja acessível, apresentando sugestões de atividades e leituras aos professores. Nossa 

proposta torna-se relevante para o ensino porque na literatura consultada, encontramos 

diversas bibliografias excelentes para estudar a HM, mas com raras indicações de 

atividades práticas.  

Repensar a formação do professor de matemática é uma maneira de refletir 

sobre as práticas utilizadas no ensino de matemática e o que pode ser acrescentado, nessas 

práticas, com a disciplina HM. 

No recente trabalho de Oliveira, Viana e Rosa (2013) enfatizam, em artigo:  

Um pouco de história da matemática, que os professores não dispõem de material de 

leitura suficiente para entender como utilizar a HM em sua prática docente. Neste 

trabalho, os autores preocupados com a prática pedagógica da aplicabilidade da HM, 

propõem um livro com tópicos elementares do conceito de funções, com sugestões de 

atividades, mas que não atende de forma prática a didática da HM, sendo mais voltado 

para a Educação Básica, do que para um curso de formação de professores.  

Esse trabalho foi o que mais próximo chegou de nossa proposta, o uso da HM 

como recurso metodológico para o ensino. Os autores afirmam que  

Apesar de o conhecimento da história dos conteúdos matemáticos serem 

indispensável para a prática pedagógica dos professores, não existe um fácil 

acesso a esse conhecimento por meio de livros e outros materiais de consulta 

(OLIVEIRA, VIANA e ROSA, 2013, p. 522).  
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Podemos observar, a partir dessas considerações, que nossa proposta é 

coerente em fundamentar um Componente Curricular de HM, o que acrescentaria de 

forma significativa a educação matemática.  

Ao refletir sobre a abordagem dos trabalhos citados e documentos analisados 

que plausivelmente fortalece a justificativa da nossa proposta, buscamos destacar o 

município de São Raimundo Nonato, que torna-se relevante a pesquisa, por ter uma 

licenciatura em matemática na modalidade presencial, ofertada pelo Instituto Federal do 

Piauí. Que em consulta ao PPP e biblioteca do campus, vimos que não havia bibliografias 

de HM, o que afetou negativamente o curso que ministrei na licenciatura. Já que trabalho 

na referida instituição, me interessei por pesquisar sobre a temática. 

A cidade de São Raimundo Nonato fica localizada no Sudoeste Piauiense, 

polo de sua microrregião, contemplada por 16 municípios.  Em 2010, foi inaugurado na 

cidade um campus do Instituto Federal. Em consulta à SEDUC/Piauí verificou-se que na 

microrregião existia a necessidade de professores de ciências naturais e matemática. O 

IFPI (2011) implantou o curso de licenciatura plena em matemática, considerando que na 

região não havia nenhuma instituição que formasse esses profissionais.  

Definida as nossas diretrizes e devido à ausência de materiais, me interessei 

em produzir um Componente Curricular de HM, que fosse amparada, nos documentos 

oficiais, e desempenhasse um papel pedagógico para o professor, visando solucionar uma 

problemática local. 

1.2 Objetivos 

Após o estudo que culminou com a justificativa da problemática do trabalho, 

melhor dizendo, pontos relevantes da proposta, surge uma nova abordagem, quais 

parâmetros se almeja alcançar. Esses parâmetros são os redesenho de forma clara e 

objetiva do trabalho, onde abordamos como vertentes de forma geral e específica. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a elaboração de um Componente Curricular de História da 

Matemática, destacando aspectos relevantes para a formação do professor de matemática 

e fazendo sugestões e recomendações metodológicas e de conteúdo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar as contribuições da HM na formação do professor de matemática. 

 Descrever o Componente Curricular no formato de uma disciplina concentrada. 

 Elaborar uma proposta para a realidade local do IFPI 
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 Fazer recomendações aos professores que venham a ministrar este componente 

curricular, com sugestões de atividades e textos. 

 

1.3 Percurso Metodológico 
 

O Percurso metodológico, são os traços que o pesquisador cria para atingir 

seus objetivos, são trajetórias percorridas que apontam diretrizes para alcançar os 

resultados esperados.  As fases do percurso metodológico do nosso trabalho, foram os 

seguintes. 

1. Um estudo investigativo das discussões apresentadas em trabalhos e congressos 

sobre a disciplina História da Matemática. 

2. Análise das discussões apresentadas em documentos oficiais do MEC, sobre 

aspectos da formação de professores de matemática. 

3. Definição da carga horária e conteúdo do componente curricular. 

4. Planejamento e confecção dos texto e atividades dos sistemas de numeração 

antigos. 

5. Aplicação no Campus São Raimundo Nonato do Instituto Federal do Piauí. 

6. Análise e discussão dos resultados. 

Afim de analisar as possibilidades do trabalho; buscamos neste parâmetro 

recorrer a trabalhos sobre o Componente Curricular História da Matemática e sua 

importância para a Licenciatura em Matemática, além de uma análise em documentos 

oficiais do MEC, sobre a viabilidade da HM em cursos de formação de professores. 

Os conteúdos foram selecionados, após a análise dos PCNEM, PCNEF e 

DCN, onde levamos em consideração, os temas; Sistemas de Numeração antigos, álgebra, 

geometria, números e funções.  Após a escolha dos temas para o componente, buscamos 

elaborar atividades pedagógicas e textos que melhor se adaptasse a proposta do trabalho.  

As três próximas etapas, preparação do Componente Curricular, aplicação e 

análise. Foram pensadas no contexto da engenharia didática, onde destacamos alguns 

tópicos que fundamentam o conceito, porém não foi possível fazer a aplicação do 

trabalho, elemento que pensaremos posteriormente a conclusão do mestrado. 

Segundo Carneiro (2005), O termo Engenharia Didática, foi criado na área de 

Didática das Matemáticas, na França, na década de 80, tem inspiração no trabalho do 

engenheiro, cuja produção exige sólido conhecimento científico, básico e essencial, mas 

também exige enfrentamento de problemas práticos para os quais não existe teoria prévia, 

momentos em que é preciso construir soluções. 
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A origem desta teoria está na preocupação com uma certa “ideologia da 

inovação” presente no domínio educativo, que abre caminho para qualquer tipo de 

experiência na sala de aula, descolada de fundamentação científica. Ao mesmo tempo, 

está relacionada com o movimento de valorização do saber prático do professor, com a 

consciência de que as teorias desenvolvidas fora da sala de aula são insuficientes para 

captar a complexidade do sistema e para, de alguma forma, influir na transformação das 

tradições de ensino.  

Segundo Pais (2002), a engenharia didática foi destacada como uma forma de 

organizar a pesquisa em didática da matemática. Fazem parte da engenharia didática o 

planejamento da ação, experimentação, análise posterior e validação; além das 

considerações sobre a reprodutibilidade do produto didático. 

A seguir faremos um esboço de como está organizada a dissertação. 

No primeiro capítulo, apresentamos os aspectos fundamentais do trabalho. 

Tais como: a Justificativa, em que procuramos destacar a originalidade, a importância e 

a relevância do tema. Além de fazermos uma análise dos documentos oficiais sobre o 

ensino da HM. Buscamos ainda definir os objetivos do trabalho e o percurso 

metodológico a ser seguido, dando ênfase a engenharia didática para planejamento, 

análise e discussão dos resultados. 

O segundo capítulo, inicialmente, focalizamos o estado do Piauí em seu 

contexto histórico, geográfico, político, econômico e educacional. Nessa trajetória 

destacamos o Instituto Federal, Campus de São Raimundo Nonato, no município de São 

Raimundo Nonato – PI, onde existe um curso de formação professores de matemática e  

a carência de materiais de HM. 

No terceiro capítulo, enfatizamos a HM como Componente Curricular (CC) 

no Brasil. Neste capítulo, evidenciamos o trajeto das discussões em torno da disciplina 

HM em eventos, por pesquisadores e em documentos oficiais, destacamos a consolidação 

da HM como disciplina concentrada. Além das análises dos Projetos Políticos 

Pedagógicos de 49 (quarenta e nove) instituições públicas que formam professores de 

matemática no Brasil, a fim de observamos como disciplina HM é apresentada. 

Concluímos, o capítulo, apresentando o plano de curso do componente curricular que 

atribuímos ser relevante ao curso de formação de professores da Educação Básica. 

O quarto Capítulo, fazemos uma descrição geral de como foi pensado o 

Produto Educacional (PE), ou seja, seu planejamento e forma utilização pelo professor 

em sala de aula. 
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O quinto capítulo, temos a discussão dos resultados e a forma que conduzimos 

para alcançar os objetivos traçados no trabalho.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO, GEOGRÁFICO E EDUCACIONAL DO PIAUÍ 
 

Aqui discutiremos o aspecto histórico e geográfico do estado do Piauí, 

destacando as principais atividades econômicas e as revoltas que deram origem à 

independência das vilas no estado e, consequentemente, à criação da capital Teresina. Em 

seguida, destacaremos as principais cidades do estado com ênfase à São Raimundo 

Nonato no sudeste do estado, onde direciono minha proposta de trabalho. 

 Destacaremos também a importância da educação no estado do Piauí que 

sempre foi importante para a população do estado. Onde ressalvo que o estado do Piauí 

possui duas Universidades Federais, uma Estadual e um Instituto Federal, que são: 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e Instituto Federal (IFPI). Essas 

instituições são responsáveis pela qualificação profissional e pesquisas no estado. 

A cidade de São Raimundo Nonato, localizada na região sudeste do estado, é 

destaque pelo forte comércio e por abrigar o Parque Nacional Serra da Capivara. A cidade 

no campo educacional conta com a presença de três instituições de ensino superior: 

UNIVASF, UESPI e IFPI; no campo da educação matemática, destaca-se o IFPI, pois 

esta instituição é a única que apresenta uma Licenciatura em Matemática da microrregião 

formada por 16 cidades e uma população de aproximadamente 109 mil habitantes.  

O Curso de formação de professores do IFPI foi implantado no primeiro 

semestre de 2010 e atualmente é formado por quatro núcleos, são eles: Núcleo Básico, 

Núcleo Pedagógico, Núcleo de pesquisa e estágio, além do Núcleo específico. No núcleo 

específico destaca-se a disciplina obrigatória de História da Matemática, para a qual 

pretendo construir uma componente curricular. 

2.1 Aspectos Históricos e Geográficos do Piauí 

Aqui falaremos brevemente do estado do Piauí, apoiado na obra de Castro 

(2006). Carlos Félix Ferreira Castro é professor e especialista em história do Piauí com 

mais de dez anos de experiência profissional e autor da obra História do Piauí. Nela busca 

mostrar fragmentos da construção histórica e geográfica desse estado.  

As terras do Piauí, a partir de 1635 até o ano de 1714, eram de jurisdição ora 

de Pernambuco, ora da Bahia, pois somente em 1715 passou por ato régio à jurisdição do 

Maranhão, assim permanecendo até 1811 quando se tornou governo independente.  

Devido às realizações do governo do rei D. José I, promovidas principalmente 

pelo Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, foi promovida uma política de 
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reestruturação do Estado Português no Brasil. Com o intuito de tornar a administração 

colonial mais eficiente, foram criados alguns órgãos fiscais e instaladas novas Capitanias, 

o que era, na prática, uma forma concreta de controlar o poder real na região meio norte 

do Brasil, até então dominada pelo autoritarismo dos donos de terras.   

                  Expressando esse sentimento, D. José I instaurou, em 1758, a Capitania de 

São José do Piauí que tinha sido criada oficialmente 40 anos atrás, (1718). Com a 

instauração, ocorreu a nomeação do coronel de cavalaria João Pereira Caldas como 

primeiro governador da Capitania, que toma posse em 20 de setembro de 1759. 

                  A administração foi condecorada a Pereira Caldas através de Carta Régia, 

sendo que uma de suas missões era de proteger o gentio dos constantes ataques dos 

jesuítas e colonizadores e de criar o maior número de vilas no território da capitania. Ao 

assumir o comando político da capitania, encontrou o Piauí com apenas um município, 

cuja sede era a Vila da Mocha, pequena povoação quase desarticulada das demais tanto 

por causa das longas distâncias como pela ausência de estradas.  

Quanto à criação de vilas, Pereira Caldas se viu diante de uma árdua tarefa. 

Teve que empreender diversas viagens pelo interior da Capitania de São José do Piauí, 

em lombo de cavalos. Apressando-se em cumprir com as determinações reais, começou 

elevando a Vila da Mocha à categoria de cidade para ser a capital. Deu, então, à vila o 

nome de Oeiras em homenagem ao Marquês de Pombal no dia 13 de novembro de 1761.  

Oeiras permaneceu como capital do estado por 92 anos, situada mais 

precisamente na menor região do sudeste piauiense, na microrregião de Picos. Por ter sido 

a primeira capital sua localização é estratégica no centro do estado do Piauí. 

No ano de 1762, Pereira Caldas sai de Oeiras em expedição e funda as vilas: 

Valença, Marvão, Campo Maior, Parnaíba, Jerumenha, Parnaguá, Piracuruca, Jaicós, São 

Gonçalo e Poty. Todas viriam anos mais tarde a ser cidades do estado do Piauí. 

Vale destacar ainda que as províncias do norte brasileiro mantinham estreitas 

ligações com a metrópole portuguesa, estando realmente muito mais ligadas 

administrativa e comercialmente a Portugal do que ao Rio de Janeiro, quer pelas 

facilidades de navegação quer pelo interesse que Portugal tinha em transformar o norte 

do Brasil em uma colônia separada do resto do país a exemplo do que era o Estado do 

Maranhão. Com o processo de independência nas colônias da América Latina, Portugal 

planejava assegurar essa parte do Brasil. 
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Figura 1: Mapa da Cidade de Oeiras 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+oeiras+piaui 

Com as ideias de independência em expansão por todo o território nacional, 

no ano de 1821, a Coroa portuguesa ordenou à Colônia prestar juramento à Constituição 

Lusa, exercendo pressão política através de Cartas Régias e decretos que tinham um 

caráter de descolonização do país. O governador das Armas das províncias recebia 

instruções diretamente de Lisboa. Nesse ano, chegou ao Piauí o major José da Cunha 

Fidié, elegendo-se a Junta Governativa que jurou fidelidade à constituição portuguesa. 

O governo português, pretendendo ficar com o Norte após a Independência, 

tomou algumas medidas concretas: enviou armas e munições para o Piauí desembarcadas 

em São Luís em outubro de 1820, bem como despachou, às pressas, João José da Cunha 

Fidié como governador das Armas, um major militar experiente, feroz defensor dos 

interesses de Portugal e veterano de guerra contra as tropas de Napoleão. 

Motivados pelo grito de independência do Brasil proclamado por D. Pedro I, 

a 7 de Setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, as vilas de Campo 

Maior e Parnaíba foram as primeiras do Piauí a se manifestarem favoráveis à 

Independência. 

Os Parnaibanos aderiram com simpatia e levaram à frente sua campanha 

separatista. No Piauí, a primeira vila a aderir ao ato de D. Pedro em 7 de setembro foi 

Parnaíba que fica localizada ao norte do estado, num ato surpreendente que no dia 19 de 

outubro de 1822, Parnaíba proclama a sua Independência, sob liderança do Dr. João de 

Deus e Silva, José Pereira Meireles, Capitão Bernardo Antônio Saraiva e Tenente 

Joaquim Timóteo Brito. Este dia ficou conhecido na história como “dia do Piauí”. 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+de+oeiras+piaui&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=XaAUVfv2D6LHsQT_24CAAQ&ved=0CAcQ_AUoAg
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                  O Governador das armas no Piauí João José da Cunha Fidié, ao tomar 

conhecimento desse movimento, imediatamente, convocou as forças militares 

portuguesas sediadas na capital as quais mobilizaram-se em direção à Parnaíba para 

sufocar e reprimir o movimento. O Comandante das Armas Portuguesas ao chegar no 

entorno do território parnaibano cercou a vila a fim de sufocar e reprimir o povo. Nessa 

ocasião as principais lideranças contrárias foram forçadas a se retirarem para o Ceará a 

fim de escaparem da repressão e buscarem apoio. 

A característica marcante deste episódio está na composição das forças em 

luta. Enquanto as tropas portuguesas eram bem armadas, municiadas, disciplinadas e 

organizadas sob o comando de Major Fidié, Comandante e Governador Geral das Armas, 

os sertanejos formavam um exército organizado por voluntários e convocados, “armados 

de facões, chuços, ferrões, machados, foices, algumas espingardas (usadas para as 

caçadas) e até paus tostados foram utilizados como lanças”. Estes dois exércitos se 

confrontaram num combate no qual houve muita morte. Para combater o elemento 

português que significava a opressão, a população foi “convocada” a pegar em armas e 

cada um, o vaqueiro e o roceiro, foi mais pronto em alistar-se para o tributo de sangue. 

Ninguém se recusou a acudir o apelo e, dentro de três dias, as fileiras engrossaram-se e 

uma numerosa multidão ficou a espera para o combate. 

Após a saída de Fidié de Oeiras em direção a Parnaíba, grupos contrários ao 

governo e a favor da independência da capital se intensificaram na capital a ponto de levar 

a proclamação de sua independência, fato ocorrido na noite de 24 de janeiro de 1823.  

Na ausência do Major Fidié, em Oeiras (a capital), em 24 de janeiro de 1823 

formalizou-se a “independência”. Chamado com urgência para “acalmar os 

ânimos”, o Comandante das armas deslocou-se com parte da tropa, deixando 

guarnecida a vila de Parnaíba (CASTRO, 2006, p. 15). 

Um grupo de conspiradores tomou os quarteis, a casa da pólvora e o Palácio 

Municipal. Foi feita a aclamação de D. Pedro I e eleito um governo provisório, que ficou 

chefiado por Manuel de Sousa Martins. 

Fidié, informado das ocorrências em Oeiras, deixou Parnaíba e partiu para a 

capital, a fim de fazer prevalecer o regime português derrubado na noite de 24 de janeiro.         

Mas ao retornar se depara com um pequeno grupo, fortemente armado em 

Piracuruca, que foram sufocados pelas tropas do governo. Em seguida, vai em direção à 

Vila de Campo Maior, onde já se preparavam as tropas independentes para combatê-lo. 

Ao amanhecer de 13 de março de 1823, as tropas seguiram para barrar a marcha 
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portuguesa, às margens do riacho Jenipapo, onde se desenrolaria a mais sangrenta batalha 

ocorrida nesse período.  

Esse conflito ficou conhecido na história piauiense como um dos mais 

sangrentos e conhecidos combates no Piauí e tornou-se um marco das lutas pela 

independência. Esse conflito formado por brasileiros (Maranhenses, Cearenses e 

Piauienses) que tinham tropas superiores à portuguesa não conseguiram sair vitoriosos do 

campo de batalha. 

Considerando a organização das forças em combate, os brasileiros (Piauienses, 

Maranhenses e Cearenses) eram numericamente superiores aos portugueses, o 

que não garantiu a vitória; no campo de combate, os brasileiros estão entre o 

maior número de mortos e feridos. Os portugueses tinham a superioridade 

militar. Mas a luta continuou com os que conseguiram escapar (CASTRO, 

2006, p. 16). 

 
Nessa ocasião, o Major Fidié, fustigado por grupos que resistiram e que 

adotaram táticas guerrilheiras contra o Exército português foi expulso do Piauí depois de 

um ataque de surpresa, tomando-lhe praticamente todo o seu armamento e munição. 

Na continuidade das lutas que se estenderam durante aproximadamente seis 

meses, as táticas de guerrilhas foram usadas pelas forças brasileiras que conseguiram 

derrotar as forças militares portuguesas em combates sucessivos. As vilas piauienses, 

pouco a pouco, uma a uma, foram aderindo à Independência no Piauí. 

O Período Regencial no Piauí foi marcado por intensas lutas, entre elas a 

revolta dos Balaios (Balaiada). Esse movimento, que teve início no Maranhão com 

manifestação inicial em 1831, teve seu estopim somente em 1838. 

Segundo Melo (2006), esse estopim se deu quando o vaqueiro Raimundo 

Gomes, conhecido como o “cara preta”, vaqueiro do fazendeiro padre Inácio Mendes de 

Moraes e Silva, passava com o gado em uma vila conhecida como Vila da Manga (hoje 

Nina Rodrigues, cidade do território maranhense), vindo de Arari (MA), cidade do estado. 

Nessa passagem, foi surpreendido por inimigos políticos do padre, o subprefeito José 

Egito. Sobre o pretexto de recrutamento militar, o subprefeito prendeu parte dos homens 

de Raimundo Gomes e também seu irmão acusado de homicídio. 

A Balaiada foi um movimento que ocorreu no conturbado Período Regencial 

e que sacudiu por mais de dois anos as províncias do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande 

do Norte, denunciando os desmandos administrativos, as arbitrariedades dos governantes, 

o latifúndio, a opressão, a fome e a miséria da maioria da população. 
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As causas da Balaiada são de caráter estrutural e conjuntural, influindo de 

forma imediata e criando as condições propicias para a eclosão de um movimento de 

dimensão de uma revolta popular.  

As principais reivindicações do movimento eram: Revogação da lei dos 

prefeitos, prévia anistia para todos os revoltosos, decretada pela assembleia provincial, 

expulsão dos portugueses natos e restrição dos direitos daqueles que houvessem se 

naturalizado e recrutamento militar forçado. 

A Balaiada, apesar de não ter estabelecido fronteiras entre as duas províncias, 

assume, porém, características específicas no Piauí diferentes daquelas do movimento no 

Maranhão. Nesta província, a grande maioria dos rebeldes foram oriundos das camadas 

mais baixas da sociedade, representados principalmente por negros aquilombados que 

não desenvolveram táticas organizadas de combate, sendo o movimento caracterizado por 

confrontos isolados sem nenhuma liderança geral. 

No Piauí, além de vaqueiros e agregados, lutam também fazendeiros 

abastados, dando um caráter social mesclado ao movimento. Com a participação de parte 

da elite piauiense, os rebeldes são organizados através de uma forte hierarquia e 

disciplina, onde os fazendeiros formaram verdadeiros exércitos particulares que 

apresentavam uma boa organização militar. No movimento piauiense, os negros não 

constituíam um número muito expressivo. 

Um dos quilombolas mais conhecidos da revolta foi o Negro Cosme, ex- 

escravo que fugiu para o interior do sertão, após uma intensa batalha nas matas de 

Curimatá (MA), onde os balaios perderam 500 homens. O Negro Cosme passou a liderar 

os grupos dos revoltosos no interior do estado, que já não mais eram suficientes para lutar 

na guerrilha; portanto, em 15 de maio de 1841, os últimos rebeldes se entregaram, logo 

em 1842, o Negro Cosme foi preso e enforcado. 

Após essa revolta marcante, a Balaiada, um outro ganharia destaque na 

história do Piauí. A ideia de tirar de Oeiras a sede do Governo Piauiense vinha se 

discutindo; essa ideia surge em 1722 pelo governador maranhense Dom Fernando 

Antônio de Noronha. Não passou de um parecer que logo foi esquecido com o seu 

afastamento do cargo.  

Seis anos depois, a ideia voltou à tona com Dom João Amorim Pereira e, a 

partir de então, se repetiu até as proximidades da independência. Os apelos à Metrópole 

se multiplicaram, fazendo sentir a Corte as vantagens que Parnaíba oferecia. Alguns 
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governadores apresentaram as opções da foz do Mulato (Amarante) ou Barra do Poty, 

ambas às margens do Parnaíba. 

Transformada em capital desde que o Piauí se tornou capitania, a cidade de 

Oeiras, antiga Vila da Mocha, não apresentou um grande desenvolvimento durante o 

século XVIII e primeira metade do século XIX. Com uma economia baseada na pecuária 

extensiva, desenvolveu-se em Oeiras uma oligarquia arcaica e sem nenhum sentido 

progressista, o que ficava comprovado pela ausência de um comércio desenvolvido e de 

atividades industriais. 

 Uma das mazelas que impediam o desenvolvimento econômico da Capital, 

foram: a má localização geográfica de Oeiras e a deficiência das estradas terrestres que 

dificultavam o contato entre a capital e o restante da província. Completando esse quadro, 

Oeiras ficava distante do rio Parnaíba, principal via de contato entre o norte e o sul da 

província. 

Apesar de favorável à transferência, o então governador José Ildefonso de 

Souza Ramos, que substituiu o Visconde da Parnaíba, tinha algumas restrições às 

propostas anteriores sobre o assunto. De todas as sugestões, a que mais vantagens 

ofereciam era a mudança da sede para Parnaíba. Isto porque, segundo os defensores desta 

tese: 

 Ficava situada às margens direita do Rio Parnaíba, distante apenas duas 

léguas (12 km) do mar, facilitaria com mais eficiência a direta comunicação com a Corte 

sem os tradicionais intermediários, Bahia e Maranhão. 

A sua localização às margens do Rio Parnaíba, sem dúvidas, despertaria a 

utilização da navegação, intrinsecamente ligada ao futuro desenvolvimento social, 

político e econômico da região. 

Outra tese defendida pelo governador era que a cidade de Parnaíba já estava 

pronta para receber o governo, o que dispensaria investimentos da edificação de uma sede 

nova. Teria ainda a vantagem de, como as demais províncias, a maioria destas  ser uma 

capital litorânea. 

Entretanto, para o governador José Ildefonso havia um inconveniente. 

Parnaíba fica localizada no extremo norte do Piauí e a comunicação com o restante da 

província seria dificultada pela distância e, consequentemente, o problema pela falta de 

assistência às populações continuaria a existir. 
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Para ele, um lugar intermediário como São Gonçalo (Cidade localizada a 

meio norte do estado) com qualidades do tipo: solo fértil, salubridade, beleza e a 

indispensável proximidade do rio Parnaíba seriam ideais. 

Quando Antônio Saraiva (o Conselheiro Saraiva) assume o governo do Piauí, 

mostrou-se logo favorável à transferência da capital pela necessidade de desenvolvimento 

da agricultura e do comércio nesta província. Sua escolha da nova sede do governo recai 

sobre a Vila do Poty, na fazenda Chapada do Corisco, justificada por vários motivos. 

Entre eles estão: bem situada geograficamente, fácil comunicação com o 

restante da província e, de acordo com estudos feitos na região, local bastante saudável. 

Fica à margem do rio Parnaíba, o que facilitaria o escoamento da produção e sem dúvida, 

destronaria Caxias (cidade maranhense que fica a aproximadamente 100 km de Teresina), 

líder do comércio na região. Mais perto de Parnaíba pela navegabilidade do rio, seria mais 

fácil contactar política e comercialmente com a Coroa e outra província. Sendo esse o 

mais agrícola dos Municípios, uma política de desenvolvimento agrário bem executado 

tiraria o Piauí do atraso econômico em que se encontrava. 

Portanto, o atual governo concluiu: “Aquela localidade é a única que promete 

florescer a margem do Parnaíba e habituar-se em menos tempo para possuir a capital da 

Província” (CASTRO, 2006, p.26). 

É claro que alguns representantes das elites recorreram ao governo central 

alegando os prejuízos que sofreriam os “interesses de Oeiras”. Vencidas todas as 

oposições, Saraiva iniciou a edificação da nova capital. Para isso, contou com o apoio 

financeiro dos proprietários plantadores de algodão e com apoio político de deputados da 

província que eram representantes desses produtores. Com os recursos financeiros doados 

por estes proprietários e mais recursos do Governo Central destinado à Província, é 

erguida a nova capital. Em dezembro de 1850, o mestre de obras, Isidoro da Silva lançou 

a pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Em 16 de agosto de 1852, 

o Conselheiro Saraiva oficializou a mudança da sede do Governo para a nova capital, 

Teresina, nome dado em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. 

Logo, cria-se a cidade de Teresina atual Capital do Estado do Piauí. O Estado 

está localizado na região nordeste do Brasil com uma extensão territorial de 251.577,738 

km², que  classifica como a terceira maior faixa de terra da região. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o  Piauí  limita-se com cinco estados: Ceará e Pernambuco a leste, Bahia a sul e 

sudeste, Tocantins a sudoeste e Maranhão a oeste.  Tendo uma população de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
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aproximadamente 3.194.718 habitantes. O estado é atualmente dividido em 224 

municípios.  

 

Figura 2 : Mapa do Estado do Piauí, em relação ao Brasil 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=estado+do+piaui 

 

Os municípios mais importantes do estado do Piauí 

são: Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano, Bom Jesus e São Raimundo Nonato. 

Esses também são os mais desenvolvidos economicamente. 

2.2 Município de São Raimundo Nonato 

A cidade de São Raimundo Nonato, à qual é direcionada essa proposta de 

trabalho, é uma cidade que apresenta suas raízes eclesiásticas, fruto das expedições dos 

Padre Mercedários, a cidade que tem raízes fortalecidas no catolicismo, homenageia o 

Padroeiro da cidade com o seu nome. 

São Raimundo Nonato foi emancipada em 1912, por ordem da Lei 669, em 

25 de junho de 1912. A cidade fica localizada no sudoeste do estado do Piauí a uma 

distância de aproximadamente 550 quilômetros da capital Teresina. 

 É destaque nacional por abrigar a maior reserva arqueológica da América 

Latina o Parque Nacional Serra da Capivara, que privilegia a região berço do homem pré-

histórico e do homem americano.  

Após sucessivos cortes ocorridos dos desmembramentos de municípios 

vizinhos, o município de São Raimundo Nonato passou a ter os seguintes limites: ao 

Norte Canto do Buriti e João Costa; ao Sul Fartura do Piauí e Dirceu Arco Verde; a Leste 

Coronel José Dias e São Lourenço, e a Oeste: Várzea Branca, Bonfim do Piauí e São 

Braz do Piauí. 

https://www.google.com.br/search?q=estado+do+piaui
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parna%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Picos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piripiri_(Piau%C3%AD)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floriano_(Piau%C3%AD)
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São Raimundo Nonato é polo de desenvolvimento de uma microrregião, 

compreendida por 16 municípios. Com uma população superior a 109 mil habitantes, são 

elas: Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Canto do Buriti, Caracol, 

Coronel José Dias, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, 

Jurema, Pajeú do Piauí, São Braz do Piauí, São Lourenço do Piauí, Tamboril do Piauí, 

Várzea Branca. O que fortalece uma atividade comercial intensa na cidade de São 

Raimundo Nonato. 

A figura 3 destaca a abrangência da região e a importância que São Raimundo 

Nonato (SRN) apresenta no cenário político, econômico e educacional da microrregião. 

A cidade de SRN é importante para a região por ser a mais populosa, antiga e por ter um 

forte comércio. 

 

 

Figura 3: Microregião de São Raimundo Nonato 

Fonte: http//www.google.com.br/search?q=mapa+da+microrregi%C3%A3o+de+s%C3%A3o+Raimundo 

 

O Município de São Raimundo Nonato está localizado na mesorregião do 

Sudoeste piauiense, possui aproximadamente 31.744 habitantes e 2.606,8 Km². Na região 

central da cidade, encontra-se a beleza dos casarões estilo colonial, datados do século 

XIX e início do século XX, todos em bom estado de conservação, além de abrigar um 

museu que guarda as marcas das pegadas pré- históricas cativado e desenvolvido por 

estudantes e pesquisadores na região, onde iniciou-se por Niéde Guidom, professora e 

pesquisadora, responsável pela administração do parque e museu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_de_Abreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bonfim_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brejo_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_do_Buriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caracol_(Piau%C3%AD)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Jos%C3%A9_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dirceu_Arcoverde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Inoc%C3%AAncio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fartura_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaribas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jurema_(Piau%C3%AD)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paje%C3%BA_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Braz_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamboril_do_Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Branca
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Figura 4: Cidade de São Raimundo Nonato, em relação ao estado do Piauí 

Fonte: http://www.google.com.br/search?q=s%C3%A3o+ mapa+de+s%C3%A3o+raimundo+nonato 

 

O ponto que projetou o município de SRN para o Brasil e o mundo foi o 

Parque nacional Serra da Capivara. 

São Raimundo Nonato, apesar de estar localizado nas caatingas do sudeste 

brasileiro, região conhecida como Sertão Bruto, tem privilegiado pesquisas de referência 

no campo da Arqueologia liderada pela pesquisadora Niède Guidon no Parque Nacional 

Serra da Capivara, que projetou a Cidade de São Raimundo Nonato no cenário nacional 

e internacional. 

De acordo com dados da FUNDHAM1(2014), O Parque Nacional Serra da 

Capivara fica localizado nas proximidades da cidade de São Raimundo Nonato. Além de 

fazer fronteiras com os municípios de João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. O 

Parque apresenta uma extensão em área equivalente a 129.140 hectares em um perímetro 

de 214 km distando aproximadamente 530 km da Capital Teresina. 

Na Unidade conservadora acha-se uma densa concentração de sítios 

arqueológicos, grutas e animais rupestres. A maioria com pinturas e gravuras rupestres, 

nos quais se encontram vestígios extremamente antigos da presença do homem (100.000 

anos antes do presente). 

 

 

_________________________ 
FUDHAM1 Fundação do Homem Americano, entidade que administra o parque Nacional Serra da 

Capivara. 

 

http://www.google.com.br/search?q=s%C3%A3o+%20mapa+de+s%C3%A3o+raimundo+nonato
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Figura 5: Mapa do Parque Nacional Serra da Capivara 

Fonte: http://www.fumdham.org.br/Mapas/01_Localiza%C3%A7%C3%A3o.jpg 

Atualmente estão catalogados 912 sítios entre os quais 657 apresentam 

pinturas rupestres, sendo os demais ao ar livre (acampamentos ou aldeias) de caçadores 

e coletores, são aldeias de ceramistas e agricultores, são ocupações em grutas ou abrigos, 

sítios funerários e sítios arqueo/paleontológicos.  

Após todos esses achados arqueológicos a região teve seu valor em 1991, 

reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– UNESCO pelo seu precioso valor cultural, inscrevendo o Parque Nacional na lista do 

Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 2002 foi oficializado o pedido para que o 

mesmo fosse declarado Patrimônio Natural da Humanidade. 

 

http://www.fumdham.org.br/Mapas/01_Localiza%C3%A7%C3%A3o.jpg
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2.3 Educação Superior em São Raimundo Nonato 
 

Um dos pontos de destaque do estado do Piauí é a educação superior. O Estado 

hoje possui um número significativo de Instituições de Ensino Superior (IES), entre elas 

destacam-se: Universidade Federal do Piauí (UFPI), que é a mais antiga e a mais 

importante do estado com sede na capital Teresina; Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI); Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e Instituto Federal 

do Piauí (IFPI). 

O Município de São Raimundo Nonato conta com três IES: UNIVASF, 

UESPI, IFPI. 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco surge no Piauí a partir de 

uma extensão Petrolina (PE) – São Raimundo Nonato (PI) em 2004. Com polo em São 

Raimundo Nonato, a Universidade é fruto da expansão do ensino superior que tem 

acontecido nos últimos anos no Brasil. A UNIVASF-SRN é responsável por manter o 

bom nível das pesquisas em arqueologia e conservação patrimonial do estado, pois abriga 

os cursos de Arqueologia e Patrimônio Cultural além de Ciências da Natureza. 

O Curso mais recente é de Licenciatura em Ciências da Natureza implantado 

no município em 2009. Tem por objetivo suprir a carência da oferta de educação superior 

na área de ciências na região semi-árida nordestina, além da qualificação profissional de 

educadores para o Ensino Básico Fundamental (I e II) e demais profissionais da área de 

ciências. 

Outra instituição de prestígio no Piauí em especial na região semi-árida, é a 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), com sede em Teresina, foi criada 

em 1984, por meio da Lei Estadual nº 3.967 que instituiu a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Educação do Estado do Piauí (FADEP), entidade mantenedora dos 

Centros de Formação de Recursos Humanos para o ensino da rede pública estadual em 

nível superior. A Universidade iniciou-se com cursos voltados para a formação de 

professores, como: Pedagogia com Habilitação em Magistério, Ciências com habilitação 

em Matemática e Biologia. Letras com Habilitação em Português e Inglês e respectivas 

literaturas e Administração. 

Em 1993, através de Decreto Federal, a UESPI foi autorizada a funcionar 

como uma Instituição multicampi e a sequência histórica se deu com o surgimento 

gradativo de cursos e de campi no interior do Estado. A Universidade Estadual do Piauí 
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conta com 16 Campi instalados em todo o Estado além de 25 Núcleos Universitários. Os 

Núcleos foram instalados nas cidades de menor porte populacional, como: Água Branca, 

Altos, Amarante, Esperantina, Pedro II, Piracuruca, São João do Piauí, Uruçuí. Os Campi 

foram implantados em Munícipios com maior demanda, que são: Barras, Bom Jesus, 

Campo Maior, Corrente, Curimatá, Floriano, Fronteiras, Luzilândia, Oeiras, Paulistana, 

Parnaíba, Picos, Piripiri, Uruçuí, Valença e São Raimundo Nonato. 

Em São Raimundo Nonato, a UESPI foi implantada no primeiro semestre de 

2000 com oferta de cursos presenciais nas áreas de Pedagogia, História, Geografia e 

Biologia. Como visto, a região não formava profissionais na área de matemática; devido 

a essa carência, o município recebeu um número significativo de professores vindo da 

capital do estado e outras cidades. Em mapeamento feito com aluna da iniciação 

científica, ficou identificado que 72% dos professores que trabalham matemática na rede 

pública estadual e municipal na cidade são da capital Teresina e outros 28% se dividem 

em professores vindo de Floriano, Picos e outros estados. 

Com essa demanda na área de Matemática, surge no primeiro semestre de 

2011 a Licenciatura em Matemática do Instituto Federal no município de São Raimundo 

Nonato, que visa atender e suprir a carência da microrregião. 

O Instituto Federal do Piauí, antigo Centro Federais de Educação 

Tecnológica, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular 

e multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

Criada nos termos da Lei N. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a instituição 

é vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo 

detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. 

O Instituto Federal do Piauí, nos últimos anos, tem passado por uma expansão 

na rede, onde foram criados 12 campi recentes inaugurados, que contabiliza um total de 

18 campi, são eles: Reitoria, Teresina Central, Teresina Zona Sul, Floriano, Parnaíba, 

Picos, Corrente, Paulistana, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Oeiras, Pedro II, São 

João do Piauí, Campo Maior, Cocal, Valença do Piauí. Oportunizando a mais de 3900 

jovens a continuarem suas formações acadêmicas. 

No Município de São Raimundo Nonato, o IFPI foi inaugurado no segundo 

semestre de 2010 com ofertas de cursos nas áreas técnico e integrado ao médio em Guia 
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de turismo e informática. No primeiro semestre de 2011, foram criados cursos de Técnico 

em Cozinha, Tecnólogo em Gastronomia e Licenciatura em Matemática. 

A Licenciatura em Matemática do IFPI- SRN funciona em 8 módulos, 

ofertadas 40 vagas anualmente. O processo de seleção é via Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM); vale destacar que não há uma média para ingresso no curso, pois os 

índices são baixos e por conta disso é necessária chamada pública para preenchimento de 

vagas. 

O curso de formação de professores de matemática de SRN funciona com um 

quadro docente de sete professores de Matemática e duas professoras de disciplinas 

pedagógicas. As principais demandas do curso são de alunos da microrregião e povoados 

rurais do entorno de São Raimundo Nonato. O curso tem em média 120 alunos 

regularmente matriculado. A média de evasão da primeira turma foi bastante alta: dos 40 

alunos matriculados apenas cinco resistiram ao curso e se formaram no primeiro semestre 

de 2015. 

Em diálogo com direção de ensino, coordenação pedagógica e coordenação 

do curso, tem sido criadas estratégias para reverter o quadro de evasão. Com esses 

trabalhos estima-se que da segunda turma de formandos conclua 26 futuros professores 

de matemática.  

O curso conta com programas de incentivo como auxílio transporte, auxílio 

alimentação, trabalhos voluntários (Bolsistas), ajuda de custo para cursos de capacitação, 

congressos e simpósio, além de Bolsas do programa Institucional de Iniciação à Docência 

(PIBID), que contempla os alunos com 20 bolsas, e do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação Científica (PIBIC), que contempla a instituição com 10 bolsas. 

 

2.4 Análises do PPP da Licenciatura em Matemática do IFPI/SRN 
 

Um dos pontos de destaque dos Institutos do Piauí foram a abertura de cursos 

de formação de professores. Baseado no PPP/IFPI/ Licenciatura em Matemática, foi a 

partir do Decreto 3462, de 17 de maio de 2000, que autorizava os Centros Federais de 

Educação Tecnológica a ministrarem cursos de formação de professores, em nível de 

graduação e pós-graduação, bem como programas especiais de formação pedagógica para 

as disciplinas científicas e tecnológicas, para docentes de todos os níveis e modalidades 

de ensino.  Atendendo às exigências para a formação de professores em nível superior 

participando do desenvolvimento e da melhoria da qualidade da educação municipal, 
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estadual e federal do Estado do Piauí e de outros Estados do Nordeste, o IFPI (Antigo 

CEFET) implantou a partir de 2001, em nível superior, os Cursos de Licenciatura, de 

Graduação Plena em Física, Química, Biologia e Matemática. 

A implantação das Licenciaturas nas áreas de ciências da natureza foram 

focos principais da instituição devido ao déficit de profissionais da área no estado.  

Tabela 1-Demanda de Professores para Atender a Educação Básica no Estado do Piauí 

no Campo das Ciências Naturais e Matemática 

Demandas de Professores- Estado do Piauí 

Área Rede Municipal Rede Estadual Total 

Ciências 5.934 738 6.672 

Matemática 5.891 1.032 6.923 

Física 148 531 679 

Química 146 435 581 

Biologia 99 295 394 

FONTE: SEDUC/PI 

Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação do Piauí – SEDUC/PI, a 

demanda de professores para o Ensino Básico nas áreas de Ciências Naturais e 

Matemática ainda apresenta números bastante expressivos, o que demonstra a 

necessidade de formação das IES no campo das Licenciaturas, conforme mostra a tabela 

(1) acima. 

O propósito de tais cursos, além de suprir a carência de profissionais nessas 

áreas, também se deve ao fato de proporcionar aos futuros professores uma formação 

voltada para o uso de tecnologias no ensino e sua aplicação, bem como a possibilidade de 

um currículo voltado para a pesquisa e a prática no campo das ciências. 

O IFPI vem atuando na formação de professores de Matemática desde de 

2002, onde eram ofertados cursos apenas nos campi Teresina Central e Floriano. Com a 

expansão da instituição e levando em consideração as demandas do estado em 

Matemática, foram criadas Licenciaturas em matemática que são ofertadas nas cidades: 

Angical, Corrente, Floriano, Piripiri, São Raimundo Nonato, Teresina Central e Uruçuí. 

Os cursos de Licenciatura em Matemática do IFPI estão organizados em oito 

módulos e 3.400 horas, cuja  formação acontece em um período de 4 anos. O processo de 

ingresso para todos os campi acontece por meio do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) anualmente, no qual são ofertadas 40 vagas por Campus totalizando 280 vagas 

na rede. 



42 

 

 
  

O Curso de Licenciatura em Matemática está organizado em quatro núcleos, 

que formam a grade curricular dos cursos, são eles: Núcleo Básico (NB), Núcleo 

Pedagógico (NP), Núcleo de Pesquisa e Prática Docente e Temáticos e Núcleos 

Específicos (NE). 

 

Figura 6: Componente Curricular. Núcleo Comum 

Fonte: PPP/IFPI/2009 

 

O Núcleo Básico é composto de quatro disciplinas de conhecimentos 

inerentes à formação de profissionais da educação em matemática, apresentando carga 

horária de 195 horas, são elas: Inglês Instrumental, Atividades Linguística, Libras e 

Tecnologia na Educação. 

O Núcleo Pedagógico integra os aspectos filosóficos, sociológicos, 

psicológicos, éticos e legais relacionados ao exercício profissional, subsidiando sua 

atuação na sociedade, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos. Esse 

núcleo é distribuído em 615 horas de trabalho e agrega as disciplinas: Filosofia da 

educação; educação, sociedade e cultura; desenvolvimento profissional; política e gestão 

educacional; psicologia da educação; conhecimento pedagógico; pesquisa em ensino de 

ciências; didática da matemática; educação inclusiva; educação de jovens e adultos e 

educação profissional tecnológica. 

O Núcleo de Pesquisa e Prática em docência é desenvolvido em três 

subgrupos: prática como componente curricular, estágio supervisionado obrigatório e 

atividades acadêmico-científico-culturais; este núcleo envolve as atividades de núcleos 

temáticos e trabalho de conclusão de curso que são atividades orientadas por professores 

com qualificação diversificada compatível com o desenvolvimento das competências em 

Aprendizagem, Avaliação e Pesquisa em Ensino de Matemática. 

Núcleo 
Comum

Núcleo 
Básico

NB

Núcleo 
Pedagóg
ico NP

Núcleo 
Específico

NE

Núcleo de 
Práticas e 
Pesquisa 

em 
Docência 
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O Núcleo Específico é constituído com conteúdo ampliadores em relação aos 

do núcleo de formação anterior e caracteriza-se pelo desenvolvimento de competências 

específicas que amplia e aprofunda os conteúdos que serão organizados em temas 

específicos para as habilitações do curso. O Núcleo específico formado por 21 disciplinas 

contempla o curso em todos os módulos com carga horária igual ou superior a 60 horas. 

Na tabela abaixo, mostraremos um desenho geral da Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal. 

 Tabela 2- Relação de Disciplinas do Núcleo Específico da Licenciatura no IFPI 
 

NE Disciplinas Específicas NE Disciplinas Específicas 

NE.1 Elementos de Matemática (60 hrs) NE.12 Introdução à Álgebra Linear (60 hrs) 

NE.2 Funções, Gráficos e Suas Aplicações (90 

hrs) 

NE.13 Equações Diferenciais  (60 hrs) 

NE.3 Geometria Plana (60 hrs) NE.14 Estatística  (60 hrs) 

NE.4 Cálculo Diferencial com Uma Variável (60 

hrs) 

NE.15 Introdução à Teoria dos Números (60 

hrs) 

NE.6 Teoria dos Conjuntos e Lógica Matemática 

(60 hrs) 

NE.17 Cálculo Numérico (60 hrs) 

NE.7 Cálculo Integral com uma Variável   (60 

hrs) 

NE.18 Estruturas Algébricas (60 hrs) 

NE.8 Geometria Espacial   (60 hrs) NE.19 Modelagem Matemática (60 hrs) 

NE.9 Geometria Analítica(60 hrs) NE.20 Tópicos de Análise Real (60 hrs) 

NE.1

0 

Desenho Geométrico(60 hrs) NE.21 História da Matemática (60 hrs) 

NE.1

1 

Cálculo Diferencial e Integral com várias 

variáveis (90 hrs) 

  

   FONTE: PPP – IFPI/2009 

Um destaque é dado à História da Matemática NE (21), disciplina obrigatória 

da Licenciatura, regida sobre carga horária de 60 h, contemplada no oitavo módulo do 

curso (último semestre). O enfoque é dado por se caracterizar uma disciplina importante 

na formação de professores de matemática na visão deste pesquisador e que é um dos 

focos deste trabalho examinar como este Componente Curricular é organizado no Curso 

de Matemática.  

No esquema abaixo mostramos um redesenho de como a LM está organizada 

no PPP da Instituição. 
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Este desenho curricular comporta como um manual de organização e 

distribuição das cargas horárias das disciplinas que compõem o curso. Um problema visto 

por este pesquisador foi quanto à disciplina HM, para qual não foram encontradas as 

bibliografias indicadas no projeto do curso. 

No entanto, apoiamos nossa proposta na HM para elaborar um Componente 

Curricular de HM, destacando aspectos relevantes para a formação do professor de 

matemática, baseada no núcleo comum das DCN para a Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato com sugestões e 

recomendações metodológicas e de conteúdo. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

EM CURSOS DE LICENCIATURA 

3200 H* 

NÚCLEO 

COMUM 

(1050h)** 

NUCLEO 

ESPECÍFICO 

(1150h)*** 

PESQUISA E 

PRÁTICA EM 

DOCÊNCIA 

(1000h) 
 

Núcleo 

BÁSICO 

(375h) 

Núcleo 

PEDAGÓGICO 

(675h) 

PCC 

(400h) 

ESTÁGIO 

(400h) 

TEMAS 

DE ÁREA 

(1150 h) 

ATIVIDADES 

CIENTÍFICO- 

CULTURAIS         

(200 h) 
 

(200h) 

 

TCC/ 

MONOGRAFIA 

Figura 7: Desenho Curricular da Licenciatura em Matemática 

Fonte PPP/IFPI/2009 
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3 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NO 

BRASIL 
 

A História da Matemática cobre vários milênios. Começa tão remotamente 

quanto a invenção do alfabeto e novos capítulos ainda estão sendo acrescentados hoje. 

Essa visão geral deve ser pensada como um breve olhar nesse vasto território. A dinâmica 

da formação do conhecimento matemático sempre chamou atenção seja na compreensão 

de uma teoria ou teorema ou no contexto sociocultural, econômico ou político. É nessa 

dinâmica que se deve pensar a formação do professor de matemática, na qual possa ter 

elementos sobre a evolução do conteúdo que ele irá transmitir aos seus alunos. 

       Neste aspecto D’Ambrósio (1996), pontua que: 
 

Ninguém contestará que o professor de matemática deve ter conhecimento de 

sua disciplina. Mas a transmissão desse conhecimento através do ensino 

depende de sua compreensão de como esse conhecimento se originou, de quais 

as principais motivações para o seu desenvolvimento e quais as razões de sua 

presença nos currículos escolares. Destacar esses fatos é um dos principais 

objetivos da História da Matemática. (D’AMBRÓSIO, 1996, p.1). 

 

O conhecimento que um professor de matemática deve ter não se traduz 

apenas na abstração dos números, pois o aspecto como se deu essa abstração é meramente 

um caminho essencial onde deve se ter em mente durante a formação que os caminhos 

percorridos por diversos matemáticos foram cheios de relevos, frustrações, erros e 

acertos. O que mostra ao professor que a matemática que ensinamos hoje foi fruto de 

muitos desafios do passado. 

Miguel e Brito (1996) destacam pontos que podem responder a nossa 

pergunta: Para que servirá a matemática na formação do professor? Onde pontua: 

Uma participação orgânica da história na formação do professor, tal como a 

entendemos, conceberia a história como fonte de uma problematização que 

deveria contemplar as várias dimensões da matemática (lógica, 

epistemológica, ética, estética etc) e da educação matemática (psicológica, 

política, axiológica, didático-metodológica etc), o que remeteria, 

inevitavelmente, os formadores de professores a destacar e discutir com seus 

alunos as relações de influência recíproca entre matemática e cultura, 

matemática e sociedade, matemática e tecnologia, matemática e arte, 

matemática e filosofia da matemática etc., fazendo com que o discurso 

matemático abra-se ao diálogo com os demais discursos que se constituem com 

ele, a partir dele, contra ele, a favor dele etc. A finalidade dessa 

problematização é fazer com que o professor alcance um meta conhecimento 

da matemática que lhe propicie a abertura de novos horizontes e perspectivas. 

(MIGUEL e BRITO, 1996, p. 3). 

A HM deve fazer parte da formação inicial do professor de matemática, pois 

esta permite ao professor ter uma visão mais ampla da matemática que será construída 
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durante a formação inicial. Dessa forma, o professor terá condições de fazer conexões 

com outras áreas do conhecimento. 

Neste enfoque, os professores Antônio Miguel e Arlete Brito, destacam que:  

Todos nós sabemos que, durante a sua formação, os futuros professores de 

matemática recebem quantidades substanciais de informações relativas às 

matemáticas chamadas superiores. Por outro lado, recebem pouca ou nenhuma 

informação histórica sobre as origens e o desenvolvimento das teorias que 

estudam ou sobre as motivações externas e internas que guiaram a criação e o 

desenvolvimento dessas teorias. Não é apenas possível, mas também 

necessário, perguntar se esse caminho unilateral e exclusivamente lógico-

dedutivo de se ter acesso ao conhecimento é a maneira mais adequada de se 

formar o professor de matemática. Será que a ênfase no rigor e nos detalhes 

formais tornaria o professor mais bem preparado para a difícil tarefa de 

difundir e tornar acessíveis à grande maioria da população algumas das mais 

significativas conquistas desse campo do saber formando-a com base no 

relevante propósito social de faze-la perceber a significação técnica, cultural, 

social e humana de que se reveste a matemática? Não se trata, evidentemente, 

de substituir o rigor pela história ou de se contrapor a história ao rigor, mas de 

mostrar que o rigor é também uma categoria histórica que, como todas as 

outras, depende das condições e das possibilidades colocadas pelos diferentes 

contextos e épocas, e de mostrar também que é possível restituir às teorias o 

pano de fundo de seu desenvolvimento histórico e não, simplesmente, de 

apresenta-las dentro um quadro axiomático estático. (MIGUEL e BRITO, 

1996, p.4) 

A problematização com base na história pode contribuir para que o futuro 

professor reflita sobre diferentes concepções que se tem de aspectos da atividade 

matemática e do seu ensino. Tornando-o um professor mais consciente de sua prática 

pedagógica quanto à evolução do conhecimento matemático. 

Em uma mesa redonda proferida pelo professor Carlos Roberto Viana no I 

Seminário de História da Matemática em 1998 na cidade do Recife, ele cita Struik. 

Segundo Viana, Struik defende que o uso ou estudo da HM serve para: 

1. Satisfazer nosso desejo de saber como os conceitos da matemática se originaram 

e desenvolveram; 

2. Promover ensino e a pesquisa mediante o estudo dos autores clássicos, o que 

vem a ser uma satisfação em si mesmo; 

3. Contribuir par a compreensão de nossa herança cultural através das relações da 

matemática com as outras ciências, em particular a física e a astronomia; e 

também com as artes, a religião, a filosofia e as técnicas artesanais; 

4. Promover o encontro entre o especialista em Matemática e profissionais de 

outras áreas científicas; 

5. Oferecer um pano de fundo para a compreensão das tendências da educação 

matemática no passado e no presente; 

6. Ilustrar e tornar mais interessantes o ensino da matemática; 
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Por outro lado, ainda na busca de refletir e esclarecer qual perspectiva de 

caráter e sentido a ser impresso num componente curricular História da Matemática, 

convém olhar para o trabalho de Balestri (2008) que entrevistou durante o VII Seminário 

Nacional de História da Matemática em Guarapuava-PR 8 professores, no qual o enfoque 

era a HM e a formação de professores. 

Que são eles: Profª. Drª. Lígia Arantes Sad, Prof. Dr. Ubiratan D´Ambrosio, 

Prof. Dr. John Andrew Fossa, Prof. Dr. Antônio Vicente Marafioti Garnica, Profª. Drª. 

Circe Mary Silva da Silva Dynnikov, Prof. Dr. Carlos Roberto Vianna, Prof. Dr. Edilson 

Roberto Pacheco, Prof. Dr. Sergio Roberto Nobre. 

As entrevistas focavam a importância da História da Matemática em cursos 

de formação de professores e o seu papel nessa formação. Os posicionamentos dos 

entrevistados Balestri, organizou em nove categorias diferentes as quais destacaremos 

algumas. 

Categoria I– A HM Contribui para compreensão de conteúdos matemáticos  

Na ótica da maioria dos professores/pesquisadores entrevistados, a história da 

matemática pode contribuir para a compreensão de conceitos matemáticos. Muitas vezes 

o professor não conhece o processo de desenvolvimento de um conteúdo matemático, 

conhecendo apenas o produto, que é o próprio conteúdo. Por meio da história da 

matemática é possível discutir em sala de aula quais foram as necessidades e condições 

que permitiram à humanidade o desenvolvimento de determinado conteúdo ou ramo da 

matemática. Esse tipo de discussão veicula a ideia de que um determinado conteúdo não 

está pronto e acabado, mas pode ser rediscutido, reelaborado de acordo com a 

necessidade. 

Categoria II – A HM Contribui para compreensão da matemática enquanto 

conhecimento e sua relação com outras áreas 

Na ótica de alguns dos professores entrevistados, a história da matemática 

pode contribuir para compreensão da matemática enquanto área de conhecimento e 

permite perceber relações da matemática com outras áreas do conhecimento. A história 

da matemática pode auxiliar o futuro professor a entender a relação da humanidade com 

o conhecimento matemático, como o homem se socializou e socializa com a matemática, 

como a humanidade a criou, como se deu o processo de codificação, de transmissão e de 

expropriação. 

Categoria IV – Satisfaz a curiosidade do aluno e o motiva 
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Sob a ótica de alguns entrevistados, a história da matemática pode motivar o 

aluno e satisfazer muitas de suas curiosidades em relação à matemática.  

Categoria V - Influencia na prática pedagógica do futuro professor 

Na avaliação de alguns depoentes, conhecimentos acerca da história da 

matemática podem contribuir no aprimoramento das ações pedagógicas do futuro 

professor, auxiliando-o a ministrar suas aulas. 

Categoria VII - Em cursos de Licenciatura em Matemática  

Em relação à contribuição da história da matemática para o curso de formação 

como um todo, pode funcionar como articuladora das disciplinas, ligando os conteúdos 

matemáticos estudados durante o curso. Se cada uma das disciplinas do curso de formação 

de professores fosse abordada sob seu ponto de vista histórico, além das contribuições 

trazidas pela história a cada uma delas, a história contribuiria inclusive para que os futuros 

professores superassem a visão fragmentada com que frequentemente veem as disciplinas 

do curso de formação. 

Das categorias expostas no texto acima, concordamos com todas, destacando 

que elas fundamentam a proposta que estamos discutindo. Com relação à categoria VII, 

é evidente que os depoentes defendem que a HM deve fazer parte da formação inicial dos 

professores de Matemática, pois ela permite ao formando fazer conexões com outras áreas 

do conhecimento, possibilitando a superação de conceitos que provocam dúvidas durante 

a vida escolar. 

Concordamos com a posição defendida pelos depoentes, pois ao nosso ver, a 

licenciatura é um momento chave na formação do professor de matemática. O futuro 

professor deve tomar consciência não apenas das colaborações da história matemática, da 

história de modo geral, dos modos de fazer história, mas também conscientizar-se de 

estratégias que promovam essas colaborações, de modo que ele se sinta motivado e 

capacitado a utilizá-las em sua prática pedagógica. 

No entanto, boa parte de seus mecanismos estão “escondidos”, não são fáceis 

de ver. O estudo dos sistemas de numeração antigos com suas diversidade de 

características e com suas “imperfeições” (falta o zero, por exemplo) é a oportunidade de, 

por meio da observação das similaridades e diferenças, chegar a uma compreensão mais 

profunda de nosso sistema de numeração. 
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3.1 A Licenciatura é o Momento Mais Importante da Formação do Professor 

A licenciatura é o momento mais importante da vida de um professor, é o 

momento onde são apresentados a ele os conhecimentos necessários para habilitar-se à 

profissão docente. É nesta etapa que o professor deve conhecer os conteúdos e as etapas 

de sua evolução, pois precisará para formar suas habilidades como professor. O 

conhecimento da HM deve estar presente nessa formação, pois este servirá de articulador 

com as disciplinas, dando sentido aos tópicos trabalhados durante a formação docente. 

Por meio do conhecimento Histórico, o professor conhecerá as etapas, os fatos, as datas 

e os movimentos sócio culturais que emergiram no entorno do desenvolvimento dessas 

ciências. 

Nesta abordagem, percebe-se que a HM se torna importante, para que o 

professor tenha clareza dos conceitos matemáticos e seus percussores, o que pode ser 

incorporada à sua prática pedagógica. 

Balestri, Cyrino e Savioli (2008) destacam que cabe ao professor determinar 

em qual perspectiva a história da matemática será incorporada à sua prática pedagógica. 

Nesse processo, é necessário que o professor tenha clareza das diferentes perspectivas e 

dos diferentes enfoques da participação da história da matemática na sala de aula, 

avaliando suas implicações pedagógicas.  

Essa citação é um ponto importante para refletir, pois o professor deve ter 

clareza na forma de abordar os conteúdos matemáticos na perspectiva histórica, isso 

requer que na formação do professor seja dada ênfase sobre práticas pedagógicas e 

metodológicas do ensino de matemática com ênfase na HM. 

Essa discussão permite-nos destacar um ponto de abordagem dessa lógica ao 

frisar o texto abaixo: 

Acreditamos que a formação do professor tem início junto à sua vida 

acadêmica – uma vez que ele observa a prática pedagógica de seus professores. 

Durante a Licenciatura, essa formação assume o papel central, mas “deve” 

continuar durante toda sua vida profissional. (BALESTRI, CYRINO e 

SAVIOLI, 2008, p. 2). 

É durante a Licenciatura que se concentra a parte mais significativa da 

formação dos futuros professores de Matemática. É o momento onde o futuro professor 

agrega conhecimentos práticas e valores a serem exercidos durante sua vida profissional 

pós formação. É a construção do saber como prática pedagógica e, além, é a construção 

da identidade profissional do professor. 
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Ponte (2000), em seu trabalho intitulado: Por uma formação inicial de 

professores de qualidade, acrescenta um ponto muito importante da formação docente, 

onde destaca que: 

A formação de um professor está longe de acabar na formação inicial, sendo 

esta, no entanto, uma etapa fundamental, porque perspectiva e orienta muito 

do percurso posterior. Tal só será possível se a formação inicial do professor 

for suportada por uma sólida formação ética, cultural, pessoal e social. 

(PONTE, 2000, p. 13). 

 

A Licenciatura Ponte (2000) mostra que é o ambiente fundamental para a 

formação e discussão de métodos e metodologias que o professor irá agregar em sua 

prática de ensino e profissional, é o espaço que ele terá entre a teoria e prática. Nesta fase 

da formação docente, devem ser trabalhadas metodologias diversificadas e 

fundamentação teórica dos conteúdos trabalhados, formando o caráter profissional desse 

futuro professor. 

É nessa fase de formação, que os futuros professores devem ter a oportunidade 

[...] de trabalhar segundo metodologias de ensino e de aprendizagem 

diversificadas, de modo a desenvolver uma variedade de conhecimentos, de 

capacidades, de atitudes e de valores. Esta exposição a diferentes métodos 

também funciona como um mecanismo de aprendizagem (PONTE, 2000, p. 

15).  

Nesta perspectiva, Balestri, Cyrino e Savioli (2008) frisam que na formação 

profissional de futuros professores, é necessário propiciar momentos de reflexão sobre o 

conhecimento matemático considerando-se as dimensões epistemológicas, filosóficas, 

históricas, psicológicas, metodológicas e culturais. De acordo com os referidos autores, 

deve-se pensar numa formação que busque a emancipação do professor como 

profissional, isto pressupõe conhecer o que ele entende por matemática e como a relaciona 

com outras áreas. Desse ponto de vista, a história da matemática pode oferecer valiosa 

contribuição, interligando os conteúdos de forma cronológica o que é considerado posto 

pela HM ou em problematizações ou ainda em negociação de significados críticos. 

3.2 Discussões Sobre a História da Matemática Como Componente Curricular 

Aqui no Brasil, a discussão sobre a função da disciplina História da 

Matemática na formação do professor de matemática apareceu no I EPEM (I Encontro 

Paulista de Educação Matemática), realizado na cidade de Campinas, em outubro de 

1996. Nessa ocasião, ficou constatada a ausência da disciplina História da Matemática na 

quase totalidade dos currículos de Licenciatura.  

Com referência a este encontro Miguel e Brito argumentam que: 

Ocorreu uma atividade coordenada denominada “Aspectos Históricos no 

Processo de Ensino-aprendizagem da Matemática”, na qual foi levantado o 
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problema referente à função do estudo da história da matemática na formação 

do professor de matemática. Nessa ocasião, os participantes dessa atividade 

destacaram a “lamentável ausência da disciplina História da Matemática, quer 

na quase totalidade dos currículos de licenciatura, quer na quase totalidade dos 

cursos de magistério” e que há pequena oferta de cursos de história da 

Matemática para professores em exercício (MIGUEL e BRITO, 1996, p. 2, 

citado por Anais do I EPEM, 1996, p. 241). 

 

 Fragoso (2011) aponta que essa mesma temática foi discutida no IV ENEM 

(IV Encontro Nacional de Educação Matemática), em Blumenau (SC), em janeiro de 

1992, no I SNHM (I Seminário Nacional de História da Matemática) realizado em Recife 

(PE), em abril de 1995 e no V ENEM (V Encontro Nacional de Educação Matemática), 

realizado em Aracaju (SE), em julho de 1995. Esses foram ao que parece os primeiros 

passos que iriam convergir para que a disciplina História da Matemática viesse anos mais 

tarde a vigorar na grade curricular dos cursos de Licenciatura em Matemática em nível 

nacional. 

Anos mais tarde, a legislação começa a incorporar em algumas medidas as 

propostas de inclusão da HM no currículo dos cursos de formação de professores de 

matemática. Precisamente no ano de 1998, por meio da portaria 57, publicada em 

06/02/1998 em âmbito nacional, foi destacado o perfil dos graduandos dos cursos de 

matemática, apontando que esses profissionais devam ter uma visão histórica e crítica da 

matemática tanto no seu estado atual como nas várias fases de sua evolução. Ou seja, a 

HM aparece como um conteúdo a ser avaliado. 

Outro destaque é lido nos Parâmetros curriculares Nacionais do ensino 

fundamental que já enfatizava a importância da HM. 

O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam 

mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades 

eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 

incorporação de novos conhecimentos (BRASIL,1998, p.30). 

Com a citação dos PCN, observa-se que os órgãos responsáveis pela educação 

reconheceram que a HM pode ser um elemento importante na formação do aluno, haja 

vista que esta acrescentaria informações importantes na formação dos discentes. Naquela 

data foi reconhecida também que deveria haver nos cursos de professores de matemática 

elementos que dessem essa visão histórica aos futuros professores. 

Posteriormente foi publicado o parecer CNE/CES 1.302/2001 que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de matemática em nível 

Bacharelado e Licenciatura.  Este documento tem a finalidade de organizar 

estruturalmente os cursos de matemática. Nele observa-se que os cursos de Licenciatura 
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em Matemática devem adaptar seus currículos, inserindo no rol de disciplinas específicas 

a disciplina de HM. “A parte comum deve ainda incluir: Conteúdos da Ciência da 

Educação, da História e Filosofia das Ciências e da Matemática” (BRASIL, 2001, p.6) 

Neste tópico recapitulamos episódios importantes de discussões do uso da HM como 

ferramenta pedagógica, no qual já havíamos dado ênfase anteriormente.  

3.3 A História da Matemática nas Instituições de Ensino Superior Públicas 

Procuramos investigar os PPP´s de 49 instituições públicas que ofertam 

cursos de Licenciatura em Matemática. Sabemos que esse é um número pequeno em 

relação ao número de cursos de matemática que existem no Brasil. No entanto, cremos 

que tal recorte nos mostrará alguns indicadores importantes para a nossa proposta.  Nesse 

levantamento buscamos responder pontos relevantes da pesquisa como carga horária, IES 

que ofertam a disciplina HM, como essa disciplina aparece (é ofertada de forma 

concentrada, ou optativa, ou curso de extensão). 

Tabela 3: Mapeamento dos Projetos Políticos Pedagógicos das Licenciaturas em Matemática de 

algumas IES Públicas Brasileiras 

 

IES 

Carga 

Horária 

Tipo de 

Componente 

Curricular 

Período 

Ofertado 

Obrigatória ou 

 Optativa 

UNIFAL 60 hrs Disciplina 

Específica 

6º Período Obrigatória 

UFVJM 60 hrs Disciplina 

Específica 

6º Período Obrigatória 

UFTM 60 hrs Disciplina 

Específica 

8º Período Obrigatória 

UFSJ 72 hrs Disciplina 

Específica 

7º Período Obrigatória 

UNIFEI 64 hrs Disciplina 

Específica 

6º Período Obrigatória 

UFU 60 hrs Disciplina 

Específica 

8º Período Obrigatória 

UFS 60 hrs Disciplina 

Específica 

7º Período Obrigatória 

UFPI 60 hrs Disciplina 

Específica 

5º Período Obrigatória 

UNESP 60 hrs Disciplina 

Específica 

8º Período Obrigatória 

UFCE 60 hrs Disciplina 

Especifica  

7º Período Obrigatória 

UFAL 60 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UFRN/CER

ES 

60 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

UFPB 60 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

IFPI 60 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

UFRR 60 hrs Disciplina 

Especifica 

5º Período Obrigatório 

UERR 72 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 
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UFSCar 60 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatório 

UNIRIO Não Consta Não Consta Não Consta Não Consta 

UNESP/BA

URU 

Não Consta Disciplina 

Especifica 

Não Consta Optativa 

UFV 30hrs Disciplina 

Especifica 

5º Período Obrigatória 

UFMG 60 hrs Disciplina 

Especifica 

6º Período Obrigatória 

UFJF 90 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

UFLA 68 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UFOP 60 hrs Disciplina 

Especifica 

6º Período Obrigatória 

UFMS 68 hrs Disciplina 

Especifica 

2º Período Obrigatória 

UFMT 60 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UFT/PAFO

R 

60 hrs Disciplina 

Especifica 

3º Período Obrigatória 

UNIR 80 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UERN 60 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UFGD 72 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

IFRS 60 hrs Disciplina 

Especifica 

6º Período Obrigatória 

FECILCAM 72 hrs Disciplina 

Especifica 

4º Período Obrigatória 

IFCE 80 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

IFPB 83 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UFRRJ 60 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

IFRR 50 hrs Disciplina 

Especifica 

1º Período Obrigatória 

UNILA 30 hrs Disciplina 

Especifica 

4º Período Obrigatória 

IFRJ 54 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UNIPAMPA 60 hrs Disciplina 

Especifica 

4º Período Obrigatória 

UFES 60 hrs Disciplina 

Especifica 

6º Período Obrigatória 

UEBA 75 hrs Disciplina 

Especifica 

3º Período Obrigatória 

IFMG 60 hrs Disciplina 

Especifica 

8º Período Obrigatória 

IFAL 60 hrs Disciplina 

Especifica 

3º Período Obrigatória 

UFABC 48 hrs Disciplina 

Especifica 

Não Identificad Obrigatória 

UNIFESP/D

iadema 

36 hrs Disciplina 

Especifica 

5º Período Obrigatória 

UNEMAT 60 hrs Disciplina 

Especifica 

7º Período Obrigatória 

UENF 34 hrs Disciplina 

Especifica 

4º Período Obrigatória 

UNEAL Não Consta Não Consta Não Consta Não Consta 

UFSC Não Consta Não Consta Não Consta Não Consta 

        Fonte: elaboração própria 
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Antes de levantarmos as discussões pertinentes, queremos aqui fazer algumas 

observações relevantes para a leitura da tabela 3. No levantamento, a disciplina HM 

aparece como obrigatória. Usamos esse parâmetro porque queríamos identificar se o 

Componente Curricular HM se apresentava como disciplina concentrada (específica), 

optativa ou curso de extensão, ou se ela era incorporada às disciplinas do Núcleo Comum 

com uso de fragmentos históricos.  

Ao reforçar que o componente curricular HM poderia surgir como uma 

incorporação às disciplinas do núcleo comum, detectamos que a UNIRIO e a UFSC 

recorrem a esse método: trabalhar a História da Matemática dentro da disciplina 

específica, ou seja, orienta os professores a trabalhar fragmentos textuais sobre a 

disciplina, a qual ele está trabalhando. Já a UNIFAL incorporou a disciplina HM até 2011 

e retirou por aprovação do Núcleo de Desenvolvimento Estruturante (NDE) em 2012, 

recorrendo ao método usado pelas duas anteriores supracitadas.  

Já a UNEAL não reconhece em seu PPP a disciplina História da Matemática, 

pois não foi incorporada no rol de disciplinas específicas obrigatórias nem optativas. No 

caso da UNESP/Bauru, identificamos que a disciplina aparece no rol das disciplinas 

optativas e não obrigatórias. 

Um outro ponto que vale ressaltar é que as obras comuns mais identificadas 

nos PPP’s foram a de Carl B. Boyer e H. Eves; elas aparecem referenciadas como 

bibliografias básicas ou complementares dos cursos. 

A variação na carga horária é bastante acentuada, porém aparece com mais 

frequência a carga horária de 60 horas/aula. O período em que a disciplina aparece 

apresenta certa variedade, porém parece haver uma preferência pelos três últimos 

períodos letivos. Neste levantamento ficou claro que as IES acreditam que uma disciplina 

concentrada de HM pode ser útil à formação de professores, pois a grande maioria 

incorporou no seu quadro de disciplinas como obrigatória.  

De qualquer modo não parece haver sentido em discutir longamente sobre 

carga horária e período letivo da disciplina, pois isto é objeto de negociação da comissão 

de elaboração do PPP do curso de Licenciatura. 

O que temos até aqui são elementos referentes à filosofia do curso no tocante 

ao papel que a HM irá desempenhar na formação do professor. Optamos por usar a 

História da Matemática como um meio de se aprender a própria matemática a partir da 

compreensão dos conceitos matemática discutidos a luz da HM. Outro ponto já 

estabelecido é que pensaremos em termos de um componente curricular de 60 horas/aula 
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a ser oferecido no curso de formação inicial do professor de matemática. Pois esta condiz 

como solução do problema inicial IFPI/SRN. Restam ainda outros parâmetros a 

determinar como é o caso do conteúdo a ser abordado. Refletiremos sobre isto na seção a 

seguir. 

3.4 Conteúdos do Componente Curricular 

Para nos orientarmos na busca pelos conteúdos relevantes a serem estudados 

no componente curricular História da Matemática consultamos os documentos oficiais. 

Buscando atender as competências e habilidades das DCN onde direcionamos a proposta 

de trabalho às disciplinas da base comum dos PCN’s (Fundamental 6º e 9º anos) e Médio 

por se tratar de conteúdos obrigatórios presentes na organização curricular nacional. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/CP 1, 2002) para a Formação de 

Professores da Educação Básica em nível superior em curso de Licenciatura são um 

documento constituído de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a 

serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de 

ensino e aplica-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. Citamos o 

documento para evidenciar alguns artigos do referido. 

No artigo 5º do referido (CNE/CP1, 2002) trata da estrutura do Projeto 

Político Pedagógico dos Cursos de Licenciatura, no qual destaca que o projeto 

pedagógico de cada curso deve levar em conta que:  I - A formação (do professor) deverá 

garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica; III - A seleção 

dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por ir além daquilo 

que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da escolaridade. IV - Os conteúdo a 

serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado. 

Ou seja, segundo a DCN (2002/01), mencionada para a formação de 

professores, os conteúdos a serem selecionados e ensinados devem contemplar um 

conhecimento extra que atribuímos valores ao conhecimento da HM. 

Englobando a perspectiva da DCN (2002/01) e articulando com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), destacamos fragmentos que evidenciam a 

importância da História da Matemática. 

Desse modo, é possível visualizar melhor a dimensão da História da 

Matemática no currículo da escola fundamental como um campo de problemas 

para construção e evolução dos conceitos e como um elemento de integração 

da Matemática com o tema Pluralidade Cultural. Conhecer os obstáculos 

enfrentados pelo homem na produção e sistematização desse conhecimento 

também pode levar o professor a uma melhor compreensão e aceitação das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos e pensar em estratégias mais adequadas 
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para favorecer a aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos. ( 

BRASIL, 1998, p. 33). 

 

Os PCN’s, foram um marco na organização e estrutura da educação básica, 

foi por meio dele que encontramos elementos da História da Matemática que são 

importantes na construção e difusão do conhecimento e dinâmica da formação discente. 

Pois ele pode oferecer um amadurecimento das ideias trabalhadas pelo professor no 

transcurso do saber, ofertando uma grande contribuição ao processo de ensino - 

aprendizagem dessa área do conhecimento. Além de ser um fator Revelador da 

Matemática como uma criação humana, mostrando as necessidades e preocupações de 

diferentes culturas em diferentes momentos históricos com a ciência matemática e 

estabelecendo comparações entre conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente. Com o conhecimento histórico introduzido na sala de aula, o professor cria 

condições suficientes para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis 

diante desse conhecimento. Além de apontar que: 

O currículo do Ensino Médio deve garantir também espaço para que os alunos 

possam estender e aprofundar seus conhecimentos sobre números e álgebra, 

mas não isoladamente de outros conceitos, nem em separado dos problemas e 

da perspectiva sócio histórica que está na origem desses temas. Estes 

conteúdos estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de habilidades 

que dizem respeito à resolução de problemas, à apropriação da linguagem 

simbólica, à validação de argumentos, à inscrição de modelos e à capacidade 

de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no real. O trabalho com 

números pode também permitir que os alunos se apropriem da capacidade de 

estimativa, para que possam ter controle sobre a ordem de grandeza de 

resultados de cálculo ou medições e tratar com valores numéricos aproximados 

de acordo com a situação e o instrumental disponível. (BRASIL, 2000, p.44). 

Nos currículos do Ensino Médio, observa-se que a indicação à História não é 

explícita na proposta dos PCNEM (2000). Porém, há recomendação à contextualização 

do conteúdo nesta modalidade de ensino, podendo a HM ser uma das formas dessa 

contextualização e interligação entre as diversas áreas do saber. 

Em contrapartida à discussão apresentada, descrevemos os PCNEF, o qual 

orienta e dá ênfase ao significado que a HM tem na prática do professor e na vida do 

aluno, esse significado dá suporte às teorias da aprendizagem, o que requer dos 

professores embasamento teórico e prático para alargar as discussões diversas que surgem 

em torno dos conceitos matemáticos em sala de aula. 

Além disso, conceitos abordados em conexão com sua história constituem 

veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor 

formativo. A História da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural. Ao verificar o alto nível de abstração 

matemática de algumas culturas antigas, o aluno poderá compreender que o 

avanço tecnológico de hoje não seria possível sem a herança cultural de 
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gerações passadas. Desse modo, será possível entender as razões que levam 

(BRASIL, 1998, p.43). 

 O recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias matemáticas que 

estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns “porquês” 

e assim contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de 

conhecimento que estão sendo trabalhados pelo professor. 

Assim, a própria história dos conceitos pode sugerir caminhos de abordagem 

deles, bem como os objetivos que se pretendem alcançar com eles. Por exemplo, isso fica 

evidente quando se percebe que a ampliação dos campos numéricos historicamente está 

associada à resolução de situações-problema que envolvem medidas. 

Entretanto, essa abordagem não deve ser entendida simplesmente para que o 

professor se situe no tempo e no espaço de cada item do programa de Matemática ou 

contar sempre em suas aulas trechos da história da Matemática, mas que a encare como 

um recurso didático com muitas possibilidades para desenvolver diversos conceitos, sem 

reduzi-las a fatos, datas e nomes a serem memorizados. 

Com relação aos documentos oficiais para a Formação de professores, 

percebemos que estes não apontam referências tão explícitas com relação à História e 

conteúdos sugeridos; entretanto, existem debates a respeito da História da Matemática na 

Educação e isso se reflete nos livros didáticos e paradidáticos, como também na 

constituição de linhas e grupos de pesquisas. O que configura uma estrutura do 

componente curricular HM, onde restringe-se às suas normas segundo os PPP’s dos 

cursos. 

A discussão sobre a seleção e a organização de conteúdos tem como diretrizes 

a consecução dos objetivos citados como parâmetros essenciais nos PCN’s, no quais 

atribui à matemática uma forma do aluno identificar os conhecimentos matemáticos como 

meio de compreender e transformar o mundo à sua volta. 

Os PCN’s Ensino fundamental apontam que atualmente há consenso a fim de 

que os currículos de Matemática devam contemplar o estudo dos “Números”, dos 

“Sistemas de Numeração”, operações (no campo da Aritmética e da Álgebra), o estudo 

do “Espaço e das Formas” (no campo da Geometria). Um olhar mais atento para nossa 

sociedade mostra a necessidade de acrescentar a esses conteúdos aqueles que permitem 

ao aluno lidar com tabelas e gráficos, ou seja, as “Funções”, que tem esse papel modelador 

no ensino de matemática. 
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Esses conteúdos estão indicados e justificados nos PCN (Ensino Fundamental 

e Médio), onde destacaremos fragmentos apresentados no texto que justifica o tema 

escolhido como parâmetro para educação básica. 

Os Números são importantes na constituição e compreensão da realidade do 

aluno em situações problemas. 

Espaço e Formas (Geometria) são ferramentas essenciais à formação, porque 

por meio delas o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 

compreender, descrever e representar de forma organizada o mundo em que vive. O 

estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-problema, é um tema 

pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com noções 

geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno 

a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades, etc. 

O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o 

aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe 

possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver e interpretar problemas 

matemáticos. 

Sistemas de Numeração. O estudo dos sistemas de numerações é importante 

para que o aluno perceba o significado da compreensão matemática do conceito de 

números e perceba as semelhanças que existem com o sistema indo arábico. 

Um tema que é apresentado de forma explícita no PCN é o tópico função. 

Porém, damos ênfase no nosso trabalho, porque permite antes de tudo criar relações. 

Além de possibilitar uma representação e interpretação de dados em tabelas e gráficos.   

Levando em consideração as sugestões de conteúdos propostos nos PCN’s e 

suas justificativas e considerando que o professor da Licenciatura será habilitado a 

trabalhar com a educação básica, fica por nós definido que os conteúdos de HM, que 

deveriam compor nosso componente curricular, deveriam ser os seguintes: 1.  Sistemas 

de Numeração Antigos; 2. Geometria; 3. Álgebra e; 4. Funções.  Pois acreditamos que 

essa abordagem histórica daria ênfase maior às discussões dos professores nas salas de 

aulas. 

Em função do exposto até agora, podemos já esboçar o plano de curso do 

componente curricular, o que faremos logo a seguir. 
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3.5 Plano de Curso do Componente Curricular História da Matemática 

O plano de curso é a etapa mais importante da nossa proposta, pois é o 

resultado da reflexão que tivemos sobre como preparar e ministrar o componente 

curricular objeto de nosso estudo. 

No plano que sugerimos, daremos ênfase à identificação do Componente, 

ementa da disciplina, objetivos: geral e específicos, conteúdos, avaliação, bibliografia e 

metodologias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 

Plano de Curso 

 
Disciplina: História da Matemática Carga Horária: 60 hrs 

Curso: Licenciatura em Matemática Turno: Noturno 

Professor: Gesivaldo dos Santos Silva 

Período:  8º Ano: 2015.1 

 

1 EMENTA:  

História dos Sistemas de Numeração Antigos. Tópicos de História da Geometria. História 

da Álgebra (das Equações). História das Funções. 

2 OBJETIVOS 

Geral. Abordar o conhecimento matemático do ponto de vista de sua geração e 

desenvolvimento na sociedade humana em distintas épocas e lugares. 

Específicos 1. Utilizar a história da matemática como ferramenta para aprendizado dos 

conceitos matemáticos. 2. Relacionar etapas históricas da matemática com a evolução da 

humanidade. 3. Proporcionar uma visão histórica do desenvolvimento do conhecimento 

matemático inserido no contexto sociocultural. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de ensino que visamos propor privilegia a atitude participativa dos alunos 

como princípio educativo de aprendizagem, além de articular teoria e prática no percurso 

curricular da disciplina. 

i. Leitura de Textos  

ii. Aulas expositivas  

iii. Oficinas 

iv. Discussão em Sala sobre as temáticas propostas 

 

4 AVALIAÇÃO 

A avaliação fica a critério do professor. No entanto, podemos sugerir que se lance mão 

de formas variadas de avaliação, como prova escrita, síntese do módulo estudado, 

portfólio, debates entre grupos, e outros. 

5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERLINGHOF.W.P. GOUVÊA.F.Q. A Matemática Através dos Tempos, Tradução de 

Elza F. Gomide e Helena Castro, São Paulo: Blucher, 2010.  

MENDES, I. A. (Org.) A Matemática no Século de Andrea Palladio. Natal, EDUFRN. 

194 p.  2011. 

MENDES, I.A. Tópicos de História da Matemática contribuições para a formação 

de professores. Educação Matemática na Amazônia, Col. II.vol.2, Belém, 2011. 

ROQUE, T. História da matemática Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, 

Rio de Janeiro, Zahar. 2012 

WUSSING,H. Lecciones de história de las matemáticas. Madri, Espanha: Siglo 

XXI,1998.  

EUCLIDES, Os Elementos. Irineu Bicudo (tradução).1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 

2009. 

IFRAH, G. Números: A história de uma grande invenção. Trad. Stella M. de Freitas 

Senra. 11 ed. São Paulo: Globo. 2005. 

 

Tendo percorrido um longo caminho de definição do componente curricular, 

chegamos à proposta de plano de curso discutida.  O próximo capítulo será o relato 

detalhado da proposta e análise do primeiro dos itens da proposta: História dos Sistemas 

de Numeração Antigos. Fizemos esta escolha por ser um tema que é apresentado por 

outros autores; sendo o primeiro, nós não fugiremos a esta regra.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
 

O produto educacional anexado a esta dissertação possui o formato de um 

caderno elaborado para o professor de matemática. Em relação à proposta do componente 

curricular que foi discutido no decorrer desta dissertação, o produto educacional apresenta 

apenas um dos cinco tópicos de estudos. Ou seja, nossa proposta é que o componente 

curricular aborde historicamente os tópicos Sistemas de numeração Antigos, Geometria, 

Álgebra, Números e Funções. Porém, para esta apresentação, exploraremos o tópico 

sistema de numeração antigos. Essa escolha se deu por afinidades ao tema e por ser ponto 

introdutório de discussão de diversas obras publicadas, na ocasião não fugiremos à regra. 

A elaboração dos cadernos referentes aos demais tópicos do componente 

curricular é tarefa para o futuro para outros pesquisadores que tenham interesse em 

trabalhar a temática. O componente curricular como um todo foi planejado para ter 60 

horas-aula. Sendo assim, temos de dimensionar o tópico sobre sistemas de numeração 

antigos com uma carga em torno de 16 -18 horas-aula. 

4.1 A Concepção, Estrutura e o Conteúdo do Produto Educacional 

O caderno foi elaborado levando em consideração a discussão feita no 

capítulo 3 desta dissertação e na perspectiva da inserção da História da Matemática como 

um instrumento pedagógico para ensinar e aprender matemática. 

O caderno está estruturado da seguinte forma: Capa, sumário, apresentação, 

introdução, desenvolvimento e referências.  

A apresentação do caderno é uma conversa com o professor sobre os objetivos 

do trabalho, a proposta pedagógica e a finalidade do caderno. Na introdução, falamos da 

importância dos sistemas de numeração antigos e como eles serão usados no estudo. 

Na parte que estamos chamada de Desenvolvimento encontram-se o que 

chamamos de oficinas num total de quatro: Agrupamentos, Contagem e Registros; 

Sistema de Numeração Maia; Sistema de Numeração Hieroglífico Egípcio; Sistema de 

Numeração Babilônico. Cada uma destas oficinas é composta de atividades distintas 

como, por exemplo: leitura de texto em sala de aula, atividades de manipulação, discussão 

em grupos e com toda a classe, etc. Além disso, cada oficina do caderno finaliza com 

recomendações e observações de caráter pedagógico para o professor. 
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4.2 As Oficinas do Produto Educacional: Objetivos (de aprendizado); Possibilidades 

Pedagógicas e Recomendações aos Professores. 

A seguir apresentaremos cada uma das oficinas não na íntegra, mas 

fragmentos que consideramos passíveis de reflexão e observações.  

4.2.1 Agrupamentos, Contagem e Registro 

A primeira oficina do caderno consiste em atividades de agrupamentos, 

contagem e registro. Ela foi pensada com o intuito de ajudar o aluno a apreender o 

conceito de base de um sistema de numeração. Espera-se que ao final das atividades os 

alunos tenham apreendido, ainda que de modo informal, as noções de base de um sistema 

de numeração, usar o zero e entender seu significado. Além de que o aluno perceba que 

num sistema posicional, o valor (a quantidade) de cada símbolo (algarismo) depende da 

posição que ocupa no número. 

A oficina de contagem e registro tem caráter opcional. Caberá ao professor 

decidir sobre sua necessidade ou não. Se os alunos já tiverem uma boa noção de base de 

um sistema de numeração, ainda que intuitiva, sem definições formais, podem passar 

imediatamente à oficina seguinte.  

As tarefas da oficina de contagem e registro têm praticamente o mesmo 

enunciado e seguem o mesmo roteiro, a saber: Com os alunos trabalhando em pequenos 

grupos, são distribuídos um certo montante de objetos separados previamente. Tais 

objetos devem ser agrupados segundo regras dadas previamente e depois de agrupados os 

agrupamentos são contados e registrados. 

       Passemos então apresentação da oficina que organizamos no formato de jogo. 

       Com os alunos organizados em pequenos grupos, é distribuída a cada grupo 

uma certa quantidade de material facilmente contável como: pedrinhas, tampas de 

garrafas, ou quaisquer outros objetos manipuláveis que sejam de fácil acesso. A mesma 

para todos os grupos, quantidade esta que o professor deverá planejar previamente. Os 

alunos devem fazer anotações em seus cadernos. 

         O papel do professor é distribuir o material e dirigir a oficina explicando cada 

etapa, supervisionar o trabalho dos grupos e, ao final de cada tarefa, fazer a correção e a 

socialização dos resultados obtidos pelos grupos e promover o debate entre os grupos. 

          O jogo consiste em agrupar, contar e registrar uma certa quantidade de 

objetos recebidos do professor. Mas existem regras que devem ser obedecidas: 
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1. Temos numerais para representar nenhum, um, dois e três objetos (ou grupos 

de objetos). Os numerais são 0, 1, 2 e 3.  

2. Não existem ainda numerais que representem mais que três objetos. Quando se 

tem três objetos e surge mais um, juntam-se os três que já havia e o que apareceu 

depois e dá-se a isto o nome de “grupo” representado pela letra g. 

3. Do mesmo modo, os numerais que temos podem ser usados para representar 

nenhum grupo, um grupo, dois grupos e três grupos. Se temos três grupos e surge 

mais um grupo, eu reúno tudo e chamo isto de “grupão” (ou grupo de grupos) 

indicado pela letra G. 

4. Do mesmo modo, “quatro” grupões G são reunidos num supergrupão chamado 

SG. 

5. Por fim, depois de agrupados e reagrupados todos os objetos, anota-se o 

resultado no espaço indicado: 

 

             _________        _________        ___________     __________ 

                    SG                     G                         g                        u 

Tarefa n.1. 

              Agora use as regras acima para representar a quantidade de objetos que 

aparecem abaixo. Anote o resultado no espaço indicado. Lembre-se da regra “três objetos 

mais um objeto formam um grupo”.  

 

 

 

Comentários e resolução das tarefas 

Resolvendo a Tarefa n.1. As regras de representação nos dizem que temos uma casa 

para cada agrupamento de determinado tipo: Objetos soltos, indicados pela letra u 

(unidade); Objetos agrupados indicados pela letra g (grupo); Grupos agrupados são 

indicados pela letra G (grupão) e Grupões agrupados são indicados pelas letras SG 

(supergrupo). Quanto aos numerais, temos 0, 1, 2 e 3. Para dar continuidade à tarefa 

dada acima efetuaremos uma série de passos sempre obedecendo às regras estabelecidas. 

Primeiro passo: Temos numerais para representar nenhum objeto, um objeto, dois 

objetos, 3 objetos. Se temos mais de três objetos, não temos numerais para representá-
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los. O que fazemos então é agrupar estes objetos e chamar este agrupamento de g, inicial 

da palavra grupo. Obtemos então a configuração abaixo. 

 
g = (1 grupo  

de 4 objetos) 



g = (1 grupo  

de 4 objetos) 



g = (1 grupo  

de 4 objetos) 



g = (1 grupo 

de 4 objetos) 

 
g = (1 grupo  de 

4objetos) 

 
3 objetos  

= 3 u 

 

Segundo passo: Até aqui obtivemos 3 objetos soltos que temos como representar 

numericamente, e uma quantidade de grupos que não temos como representar, pois são 

muitos, passam de três. Nesse caso, reagrupamos outra vez os próprios grupos obtendo 

então o resultado ilustrado abaixo: 3 objetos soltos = 3u (em amarelo), 1 agrupamento 

simples = 1g (em verde) e 1 grupo de grupos = 1G (em cor de rosa). 

 

Figura 8: Agrupamento de Objetos 

Fonte: Autor 

Terceiro passo: Passemos então à fase de registro do resultado encontrado. Obteremos  

 

1  1  3 

     G       g       u 

    Termina aqui a execução da tarefa. O que segue agora é a verificação dos 

resultados e os debates. Observe-se o seguinte: esta primeira tarefa tem caráter 

introdutório e de familiarização com as regras do jogo. Aqui o professor pode ter um 

papel mais ativo, uma vez que é uma espécie de explicação de como vai funcionar. O 

importante aqui é que os alunos entendam as regras do jogo e efetuem os procedimentos 

de modo correto. Os procedimentos consistem em contar até três, agrupar; assim que 

aparecer um quarto elemento, reagrupar, se for o caso. Em seguida, anotar o resultado 

segundo as casas indicadas, para isto: SG, G, g e u, que convenientemente chamamos de 

Supergrupo (SG), Grupo de grupos ou grupão (G), grupo (g) e unidade ou objeto solto 

(u). 

O registro da contagem não obrigatoriamente deve ser feito da esquerda para 

a direita. Porém, é prática começar da esquerda para a direita, o agrupamento maior e 

finalizando com os objetos não agrupados, ou seja, as unidades.  

Obviamente, se o registro for feito do sentido direito para o esquerdo, 

começa-se pelas unidades e vai-se registrando os agrupamentos maiores. Isso é 
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importante, pois no processo de agrupamento organizamos primeiro a casa das unidades, 

depois a dos agrupamentos simples e só depois os agrupamentos maiores. De modo 

similar à operação de adição, quando operamos com algarismos indo-arábicos, por 

exemplo, ela é efetuada da direita para a esquerda, mas, quando vamos transcrever o 

resultado de uma adição para outro lugar, anotamos da esquerda para direita. Nesse caso, 

recomendamos que o lugar para registro da contagem seja feito de modo explícito com 

os nomes dos agrupamentos, como fizemos aqui: 

       ______________         ______________       _____________       ____________ 

    SG                                 G                                 g                                u 

Se observarmos as tarefas seguintes, as tarefas 2, 3 e 4 (veja o produto 

educacional no anexo), veremos que elas se repetem no mesmo formato da tarefa 1, mas 

cada uma delas apresenta uma novidade. Tamanho de agrupamentos maiores, numerais 

repetidos, presença de zero, etc. O professor pode modificar as tarefas para melhor 

adequar à sua sala de aula. O essencial é que os alunos percebam a analogia com um 

sistema de numeração posicional, com presença de zero e com base arbitrária. 

Importantíssimo perceber a analogia com nosso sistema de numeração decimal 

posicional. 

4.2.2 O Sistema de Numeração Maia 

A segunda oficina no caderno é sobre o sistema de numeração maia. Dos 

sistemas históricos antigos, escolhemos o maia como primeiro a ser estudado devido à 

sua similaridade com o nosso sistema indo – arábico, ou seja, é posicional e tem uma 

representação para o zero divergindo apenas no tamanho da base. 

A oficina começa com um texto para leitura por nós composto. Ele procura 

fornecer as principais informações sobre os maias, território e época em que viveram e 

dados importantes de sua cultura. Segue-se um detalhamento do sistema de numeração e 

das operações. Procuramos prover o texto de ilustrações e mapas a fim de dar ao aluno 

oportunidade de construir um quadro mais ou menos conexo da civilização maia. O texto 

foi composto a partir de material encontrado na internet. Contamos aos alunos todo o 

processo utilizado para compor o texto, pois consideramos importante os alunos tomarem 

consciência que a internet por ser utilizada para fins acadêmicos desde que se tenha os 

cuidados necessários e se utilize sites confiáveis. 

O texto para leitura sobre os maias terminou com o debate/reflexão: Por 

último, perguntamos: “No território habitado pelos maias, quem vive hoje? ”; “É parte de 
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qual ou de quais países atualmente?”; “O que aconteceu com o povo maia?”. 

Consideramos importante fazer a ligação do passado com o presente. É a mesma 

Humanidade, o mesmo planeta.  

Em seguida, no texto referente ao sistema de numeração, procuramos fazer 

analogia com o sistema indo-arábico. O texto finaliza com exercícios de transcrição de 

números e operações de soma e subtração: 

Exercícios 

 

 

 

 

4. Escreva os números abaixo usando numerais maias. 

       a) 238        b) 1.280          c) 239.836 

Importante dizer aqui que, nas duas ocasiões em que levamos esta oficina 

para a sala de aula da licenciatura, os alunos se sentiram desafiados e se empenharam 

muito para resolver os exercícios. 

Ao final da oficina, fazemos recomendações ao professor destacando alguns 

pontos que julgamos relevantes. Tais observações e recomendações encontram-se no 

produto educacional e transcrevemos abaixo na íntegra. 

Observações/recomendações ao professor:  

O exercício 1 não deve trazer maiores dificuldades, uma vez que é apenas exercício de 

transformação de números maias em números indo-arábico, o que já está explicado no 

texto de leitura. 

O exercício 2 já apresenta algumas nuances. Em primeiro lugar, o professor 

deve ressaltar que o traço horizontal e o sinal de adição não faziam parte do simbolismo 
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maia para números. Foi nossa escolha deixar deste jeito, para que os alunos tivessem mais 

facilidade ao efetuar a operação. Além disso, é só tomar cuidado com as regras de 

transformação de seixos em bastão e bastões em seixos, porém, na casa seguinte. É bem 

provável que o processo todo tenha de ser feito por etapas, de modo análogo ao esquema 

explicativo apresentado na página 20 do caderno. Recomenda-se efetuar as operações da 

direita para a esquerda. Isto fará com que fique explícito o processo de transporte de 

agrupamentos para a casa à esquerda. A ocasião é perfeita para chamar a atenção dos 

alunos para a analogia com a efetuação da adição em números indo-arábico. 

O exercício 3 exige mais ainda a atenção do aluno. A primeira grande 

dificuldade aparece já na terceira coluna do exercício a). Diante da impossibilidade de 

subtrair três seixos de dois seixos, temos de recorrer à transformação do bastão em cinco 

seixos para poder finalizar a subtração.  

Na letra b) do exercício 3, uma primeira dificuldade aparece ainda na primeira 

coluna. Não se pode subtrair 17 de 8. Neste caso, teremos de tomar um seixo da segunda 

casa do minuendo e transformá-lo em quatro bastões, trazendo-os para a primeira casa. 

Quanto a isto, o professor deve ter em vista que o principal objetivo da oficina com o 

sistema de numeração maia é estabelecer analogias com o nosso sistema indo-arábico. 

Mostrar então que o que se faz aqui no presente exercício é similar ao que se faz ao efetuar 

a subtração em 

 

Como não podemos subtrair 8 de 3, como indicado na segunda coluna, teremos que tirar 

uma centena das quatro e trazê-la para a casa anterior para podermos efetuar a operação. 

Feitas as observações relativas aos exercícios, cabem algumas 

recomendações de caráter mais geral: 

 O sistema numérico dos maias era posicional do mesmo modo que o nosso 

sistema indo-arábico; 

 O sistema numérico tinha um símbolo para representar o zero e este símbolo era 

na forma de concha; 

 O sistema numérico maia tinha base vinte, diferentemente do nosso sistema que 

tem base dez. 
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4.2.3 O Sistema de Numeração Hieroglífico Egípcio 

O segundo sistema de numeração antigo a ser estudado é o egípcio. Ele guarda 

algumas semelhanças com o sistema de numeração indo-arábico, porém, tais semelhanças 

são em menor número que o sistema de numeração maia.  

O estudo do sistema de numeração egípcio foi organizado aqui iniciando-se 

com dois textos para leitura. O primeiro texto fala sobre a civilização egípcia e o segundo 

texto se concentra no sistema de numeração hieroglífico. Neste segundo texto permeando 

a descrição do sistema de numeração aparecem as diversas tarefas que têm de ser levadas 

a cabo pelos alunos.  

Para a elaboração dos textos, foi usada a seguinte bibliografia: 
 

http://www.historiadomundo.com.br/egipcia/civilizacao-egipcio.htm,  

http://www.historiadomundo.com.br/egipcia/historia-politica-do-egito-antigo.htm 

Tópicos de História da Matemática Contribuições para Formação de Professores. 

Educação Matemática na Amazônia, Coleção II.  Vol. 12, Belém, 2011.  Autoria de 

Iran Abreu Mendes. 

Consideramos importante o estudo do sistema de numeração (hieroglífico) 

egípcio pelo fato de ser um sistema bastante simples, de fácil compreensão e ter um apelo 

estético bastante marcado. Por estas mesmas razões, tópicos elementares do sistema 

egípcio são encontrados num bom número de livros didáticos. No entanto, nossos motivos 

vão mais longe. Queremos explorar o estudo do sistema egípcio para fins de compreensão 

do que é um sistema de numeração posicional a partir da comparação com o nosso sistema 

indo-arábico. Achamos também que é uma bela oportunidade de conhecer um sistema 

que não tem o zero e até que ponto ou em quais situações o zero faz ou não falta.  

Nós, por exemplo, multiplicamos ou dividimos usando os algoritmos que 

conhecemos porque nosso sistema é exatamente o que ele é: posicional, tem base dez, 

tem símbolo para representar o zero. 

Tarefa 1. Dados os números abaixo, efetue a adição sem recorrer ao nosso sistema indo-

arábico.  

 

Tarefa 2, Efetue a adição entre os números hieroglíficos egípcios abaixo: 

 

 Tarefa 3.Efetue a subtração dos números abaixo: 

http://www.historiadomundo.com.br/egipcia/civilizacao-egipcio.htm
http://www.historiadomundo.com.br/egipcia/historia-politica-do-egito-antigo.htm
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Tarefa 4. Faça a subtração abaixo, sem recorrer ao sistema indo arábico 

 

Tarefa 5.  Faça a multiplicação entre os numerais egípcios 23 por 47. 

*1 47 

*2 94 

*4 188 

*8 376 

*16 752 

 1081 

Tarefa 6. Faça a associação correta entre os dois sistemas de numeração abaixo. 

 

 

Observações e Recomendações ao professor 

                   O texto sobre a numeração egípcia que escrevemos, apresenta três operações 

que exploramos como exemplos, que foram adição, subtração e multiplicação. Na adição, 
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exploramos duas operações, a tarefa 1 não deve apresentar maiores dificuldades, uma vez 

que é apenas uma operação de adição de números egípcios, neste caso basta somar por 

justaposição os símbolos semelhantes. Em seguida, trabalhamos a tarefa 2, este exemplo 

é um pouco diferente do 1; no entanto, não apresenta tanta divergência, pois nesta tarefa 

o professor somará por justaposição os símbolos semelhantes e depois deve-se lembrar 

que não se pode repetir um símbolo egípcio mais de 9 vezes, tendo que fazer uma troca 

de símbolo para dígitos maiores que 9. O importante do exercício 2 é estar atento à troca 

de 10 símbolos por um de ordem superior. 

                    As tarefas 3 e 4 são operações de subtração; na tarefa 3 não se apresentam 

grandes dificuldades, pois é uma fácil subtração, na qual deve-se tirar a parte inferior da 

parte superior sempre levando em consideração os símbolos iguais. A tarefa 4 também é 

uma operação de subtração, bem parecida com a apresentada na tarefa 3, porém esta 

apresenta um grau de dificuldade um pouco mais elevado que a anterior, pois os egípcios 

não realizavam operações do menor subtraído do maior, uma vez que os egípcios não 

trabalhavam com números negativos. Neste caso, o professor deve recorrer ao artifício de 

transformação de uma parte superior em 10 partes inferior, a fim de que tenha a 

possibilidade de efetuar a operação. 

                   A tarefa 5 trata-se da multiplicação entre símbolos egípcios, onde procuramos 

mostrar ao professor que o algoritmo de multiplicação de números inteiros usado pelos 

egípcios era bastante distinto do que usamos hoje no indo arábico. Eles realizavam por 

meio de duas operações que era a duplicação do número inteiro e em seguida uma adição 

de parcelas. O que não representava grandes dificuldades. Esta operação está feita como 

exemplo no texto e pode ser conferido. 

 Tarefa 6. Esta tarefa tem objetivo central de recapitular os principais pontos 

estudado sobre o sistema egípcio, ela está apresentada no formato de um quadro onde 

pede-se que os alunos façam comparações entre o sistema egípcio e o indo arábico, 

lançando mão de todas as discussões apresentadas nas tarefas apresentadas anteriormente.  

 Para finalizar o estudo com os numerais hieroglífico egípcio, destacamos 

os seguintes aspectos:  

 É um sistema não posicional e de base 10. 

 Não havia elemento para representar o zero. 

 Não operava com números negativos. 

4.2.4. Sistema de Numeração Babilônico 
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 No entanto, cremos que o grande proveito de estudar um sistema de 

numeração históricos está em podermos compará-lo em sua lógica interna com outro 

sistema de numeração seja o nosso indo-arábico ou outro sistema não mais existente em 

nossos dias. Assim, vejamos algumas atividades que podem ser elaboradas neste sentido. 

Tarefa 1. Comparando sistemas 1 

Dizemos que para representar os números 1-59 no sistema babilônico usamos 

a combinação de dois símbolos (cunha horizontal e cunha vertical) sob a regra do 

princípio aditivo, ou seja, repetem-se os símbolos e somam-se valores destes. Por 

exemplo:  

 (2) = 1 + 1  

(3) = 1 + 1 + 1 

(14) = 10 + 1 + 1 + 1 + 1 

(21) = 10 + 10 + 1 

Agora, compare o sistema babilônico com os sistemas estudados 

anteriormente e com o nosso sistema indo-arábico. Quais deles usam o princípio aditivo? 

Em que condições?  

Tarefa 2. Comparando sistemas 2 

Analise as estratégias de escritas de números nos diferentes sistemas de 

numeração com relação à presença e ausência de zero. Pense nas respostas para as 

perguntas: Como os maias, os egípcios e os babilônios escreviam os números 3602, 3600 

e 200? 

Poderiam surgir dificuldades na hora de escrever ou interpretar os números 

dados em alguns destes povos? 

Os depósitos de grãos do faraó continham 38 sacos de trigo, mas foram todos 

distribuídos. Como o escriba egípcio responsável representava tal situação? O que o 

responsável maia faria em tal situação? E o babilônico? 

Tarefa 3. Comparando sistemas 3 

Dos sistemas estudados até aqui, quais deles apresenta o princípio de 

posicionalidade? Em que situações tal característica do sistema fica evidente? Dê 

exemplos. 
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Tarefa 4. Comparando sistemas 4 

 

Sistema de 

numeração 

É posicional? Tem símbolo para 

representar o zero? 

Qual é a base do 

sistema? 

indo-arábico    

Maia    

Egípcio    

Babilônico    

 

Tarefa 5. Comparando sistemas 5 

Vejamos um sistema de numeração conhecido, mas que não foi estudado 

neste trabalho: o sistema romano. Analise-o de acordo com as características estudadas 

por nós neste trabalho. 

Observações e recomendações ao professor 

         O sistema posicional sexagesimal babilônico é um sistema que apresenta 

muitas curiosidades, por exemplo, é o único sistema antigo que apresenta uma base mista, 

ou seja, ele apresenta uma sub base 10 e uma base 60. Esse fato pode ser observado na 

figura abaixo. 

 
Figura 9 - Sistema Sexagesimal Babilônico 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=sistema+babilonico&biw=1280 

 

          Observe que o sistema babilônico apresenta uma sub base 10, ou seja, os 

números são representados por uma cunha vertical até o nono elemento de cada coluna, 

após o elemento 9, o símbolo passa a ser representado por cunhas horizontais. Um outro 

fato importante que deve ser comentado em sala de aula pelo professor é que esse sistema 

https://www.google.com.br/search?q=sistema+babilonico&biw=1280
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apresenta ambiguidades. Um exemplo pode ser visto entre os números 61 e 1; os dois 

números são representados pelo mesmo símbolo que é uma cunha vertical. 

Devido a esses fatos que acabamos de comentar, trouxemos um conjunto de 

5 tarefas para ajudar no estudo e discussão desse sistema. 

  A tarefa 1 pede para que o professor trabalhe o processo do método aditivo 

no contexto do sistema babilônico e depois compare o sistema babilônico com os sistemas 

estudados anteriormente e com o nosso sistema indo-arábico. Após esse estudo, é 

recomendado que o professor explore as seguintes perguntas: quais deles usam o princípio 

aditivo? Em que condições? Esses devem ser os pontos de reflexão desta tarefa. 

 Tarefa 2 traz um debate para ser feito em sala de aula sobre a ausência ou 

presença do zero. Deve-se observar que nem todos os sistemas antigos tinham elementos 

para representar o zero. Então como as civilizações antigas Maia, Egípcia e Babilônica 

escreviam números que usam o zero, como 3602, 3600 e 200? Esta pergunta é uma 

estratégia que criamos para fazer o aluno analisar as estratégias de escrita desses povos 

antigos. As perguntas que devem ser exploradas como via de aprendizado são as 

seguintes: Poderiam surgir dificuldades na hora de escrever ou interpretar os números 

dados em alguns destes povos?  

   Tarefa 3. É a tarefa que tem a característica de discutir a posicionalidade 

dos sistemas estudados até aqui. Nesta tarefa o aluno refletirá sobre um sistema posicional 

e não posicional, dando exemplos. O professor deve estar atento, pois esse ponto de 

discussão é um dos mais importantes objetivos do nosso trabalho, o professor pode 

aproveitar a ocasião e mostrar porque o sistema indo arábico é posicional, dando 

exemplos. Podem ser exemplos bem simples como 12 e 21, mostrando que são os mesmos 

algarismos, porém os valores são totalmente diferentes, o que caracteriza um sistema 

posicional. 

Tarefa 4. Apresenta uma tabela. Nela estão contidas informações sobre quatro 

sistemas de numeração que são o indo arábico, maia, egípcio e babilônico. Esta tabela 

apresenta espaços a serem preenchidos pelos alunos sobre a posicionalidade dos sistemas, 

o zero e a base de cada um deles. Esta tabela é uma avaliação do aprendizado do aluno, 

sobre tudo o que foi discutido ao longo das tarefas apresentadas por nós. O preenchimento 

corretamente desta tabela é importante, porque o aluno poderá ver as principais 

características dos sistemas em um mesmo espaço. 

Tarefa 5. Esta atividade requer uma busca a um outro sistema de numeração 

que não foi trabalho por nós. Esta tarefa tem a finalidade de fazer o aluno ir buscar na 
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rede ou em livros outro sistema de numeração antigo, uma sugestão poderia ser o romano, 

pois é um sistema bem familiar a todo o estudante. Após a busca pode analisar se o sistema 

é posicional, tem elementos para representar o zero e qual é a base; essas características 

são as principais, mas o aluno pode explorar outras ou compará-lo com outros sistemas 

trabalhados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

A motivação inicial do trabalho era resolver um problema gerado localmente 

no Instituto Federal do Piauí campus São Raimundo Nonato (IFPI/SRN), onde se 

pleiteava a elaboração de proposta de componente curricular em História da Matemática 

a ser incluída no Projeto Pedagógico do curso de formação de professores de matemática. 

Como a proposta que queríamos elaborar era destinada à aplicação no 

IFPI/SRN, achamos por bem levantarmos aspectos históricos do estado do Piauí e 

tratamos então de discorrer sobre a localização, economia, educação e a cidade de São 

Raimundo Nonato como ponto importante do trabalho. 

Tendo em vista que deveríamos elaborar a proposta para o componente 

curricular História da Matemática, fez-se necessário determinar parâmetros tais como 

formato (disciplina? seminário?), carga horária, conteúdo a serem abordados, perspectiva 

pedagógica a ser adotada, etc. As decisões foram tomadas à luz das reflexões feitas sobre 

trabalhos de autores como Fragoso (2011) e Balestri (2008). O primeiro fez um estudo 

sobre a disciplina HM no curso de formação de professores de matemática das 

universidades federais mineiras, cujo objetivo foi comparar as ementas de HM dessas 

universidades e propor um planejamento para a disciplina. O outro buscou investigar na 

ótica de professores de matemática a importância da HM para a formação de professores.  

Outra fonte de busca foram os documentos oficiais: Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN, 2001), Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino fundamental 

(PCN’s, 1998) e Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN’s,2000) que 

usamos para a procura por recomendações sobre a inserção da HM na formação do 

professor. Neste sentido, não foram encontradas recomendações relevantes, apenas 

pequenos fragmentos textuais dizendo da importância da HM para a formação dos 

discentes na licenciatura. 

No entanto, a análise dos documentos oficiais foi de fundamental importância 

para definir os objetivos pedagógicos e os conteúdos de nossa proposta. Os objetivos 

foram traçados a atender as demandas exigidas nos documentos oficiais consultados. Os 

conteúdos que destacamos para serem ensinados em nosso componente curricular foram: 

Sistemas de Numeração, Geometria, Álgebra, Funções e Números Reais. 

Lançamos mão da pesquisa documental para analisar os Projetos Político e 

Pedagógicos (PPP) de 49 IES na busca de mais informações que nos ajudassem na 

definição da proposta que buscávamos. Foi como resultado desta busca que definimos 
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que o componente curricular deveria assumir a forma de disciplina obrigatória com carga 

horária de 60 horas, forma mais aceita pelas IES federais. 

A parte metodológica da proposta, no entanto, foi a que demandou mais 

cuidado, pois é parte essencial da proposta ter em vista que o ensino de História da 

Matemática cumpra tenha como objetivo final levar o aluno a compreender melhor os 

conceitos matemáticos. Além disso, constatamos a carência de bibliografia adequada à 

nossa proposta. Nós decidimos então pela produção de um caderno que servisse de apoio 

ao professor nas aulas de História da Matemática e possivelmente também nas suas aulas 

de matemática na escola básica. 

A tarefa se revelou maior que nossos ombros e tivemos que nos contentar em 

elaborar o caderno apenas para um dos tópicos da disciplina (agora já podíamos dizer que 

o componente curricular seria uma disciplina) de História da Matemática. Optamos então 

por elaborar o material didático referente ao tópico Sistemas de Numeração deixando que 

o material referente aos demais tópicos ficassem para ser elaborados posteriormente por 

nós mesmos ou por outros que que se candidatarem à tarefa.  

O caderno que finalmente foi elaborado é o que no mestrado profissional é 

qualificado como produto educacional e consiste num texto anexo a esta dissertação 

(Anexo I). O caderno em si consiste numa exposição dos sistemas de numeração antigos 

(maia, egípcio, babilônio) precedido de um bloco de atividades cujo objetivo é introduzir 

de forma intuitiva a noção de base de um sistema de numeração.  

Convém descrever um pouco mais a estrutura do caderno. Ele contém seis partes: 

1. Apresentação 

2. Introdução 

3. Contagem, agrupamentos e registros, cujo o 

4. Sistema de numeração maia, 

5. Sistema de numeração hieroglífico egípcio, 

6. Sistema de numeração babilônico. 

Convém descrever um pouco mais a estrutura do caderno. Ele contém seis 

partes: As partes 3 a 6 foram organizadas na forma de oficina. O termo oficina aqui 

designa um conjunto de atividades que devem ser realizadas pelos alunos em pequenos 

grupos sob a supervisão e coordenação do professor. Tais atividades tem caráter variado 

e podem ser, por exemplo, contagem de objetos seguida de registro, leitura de textos, 

resolução de exercícios, etc. 
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Apesar de as atividades e as oficinas serem distintas umas das outras, o 

objetivo pedagógico é idêntico: compreender melhor os conceitos matemáticos 

relacionados ao tema. Portanto, laçamos mão muito frequentemente da comparação dos 

aspectos estudados nos sistemas de numeração com os mesmos aspectos que se 

apresentam e nosso sistema de numeração indo-arábico. 

Por último, importante destacar que a nossa proposta presente no caderno 

(produto educacional) não passou por sua validação final, mas apenas pelas iniciais e 

intermediárias (aquelas que se deram durante a elaboração do próprio caderno). O motivo 

para tal falha foi o longo período de greve que tomou conta de diversas IES e 

particularmente o IFPI/SRN, o que inviabilizou a validação final. Esta etapa será realizada 

posteriormente. 
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