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RESUMO 

 

Este trabalho pretende sistematizar e avaliar a aplicação de duas atividades pautadas na História 

da Educação Matemática e aplicadas em uma turma de formação de professores de matemática. 

Elas foram apoiadas no princípio de que o educador com senso histórico deve ver o passado do 

processo educativo refletido no presente na forma de pressupostos, práticas, preconceitos 

alterações e permanências,  e que os professores devem compreender o passado do ensino de 

matemática para tornar o presente mais inteligível, questionar a consciência social coletiva e 

promover e/ou provocar questionamentos sobre ele.  A primeira atividade destinava-se a uma 

análise comparativa de livros didáticos do passado e do presente e sob como eles tratavam um 

conteúdo específico (Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum) e a outra buscou 

revisitar os procedimentos envolvidos com a “prova dos nove” que já não faz mais parte do 

currículo escolar. A avaliação dessas atividades foi conduzida pela questão: como atividades 

didáticas pautadas na História da Educação Matemática podem contribuir para a formação 

inicial ou continuada de professores e na sua visão sobre o ensino de matemática? A pesquisa 

conduzida a partir daí foi de caráter qualitativo e exploratório, com a produção e aplicação de 

duas sequências didáticas contendo perguntas sobre os conteúdos focados e sobre opinião dos 

estudantes sobre suas alterações e permanências históricas observadas neles ao longo dos anos. 

Elas foram aplicadas em duas turmas da disciplina de História da Educação Matemática do 

curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano 

de 2017. Para constituição dos dados foi realizada a gravação em áudio nos dois dias em que 

houve a aplicação, bem como o recolhimento do material. Os relatos dos alunos consideraram 

essencial que o futuro professor de matemática compreenda a forma como são instituídos os 

conteúdos em livros didáticos de matemática, em diferentes períodos. Como produto 

educacional, propomos um pequeno caderno com as atividades elaboradas, aplicadas e 

analisadas. 

 

Palavras-chave: História da Educação Matemática; Formação de Professores; Atividades. 

 

 

  



RESUMEN 

Este trabajo pretiende sistematizar y avaliar La aplicación de dos actividades basadas em La 

história de La educación matemáticas aplicadas en una aula de formacion de profesores  de 

matemáticas. Ellos fueron apoyados en el principio de que el educador con sentido histórico 

debe ver el pasado del proceso de la enseñanza reflejado em el presente en la forma de 

presupuestos, prácticas, prejuícios, câmbios y permanencias, y que los profesores deben 

comprender el pasado de la enseñanza de matemáticas para tornar el presente más inteligible, 

cuestinar la consiencia social colectiva y promover y/o provocar cuestionamientos sobre el. La 

premera actividad tenia como destino un análises comparativa de libros didácticos del pasado 

y de presente y sobre como ellos tratavan un contenido específico (Máximo Comun Divisor y 

Mínimo Común Múltiplo) y la otra buscó revisitar los procedimientos envueltos com la “prueba 

de los nueve” que ya no hace parte Del currículo escolar. La evaluación de esas actividades fue 

conducida por la cuestión: ¿Como actividades didacticas basadas em la historia de la Educación 

de Matemáticas pueden contribuir para la formación inicial o continuada de profesores y en su 

visión sobre la enseñanza de matemáticas? La investigación conduzida a partir de aí fue de 

carácter qualitativo y exploratorio, con la producción y aplicación de dos secuencias didácticas 

conteniendo preguntas sobre los contenidos focados y sobre opinión de estudiantes sobre SUS 

alteraciones y permanencias históricas observadas en ellos a ló largo de dos años. Ellas fueron 

aplicadas en dos salas de clase da la signatura História da Educação Matemática do curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte en el año de 2017. 

Para la constituicion de dados fue realizada la gravacion em áudio em los últimos dos dias en 

que hubo la aplicacion, como el reconocimiento del material. Los relatos de los alumnos 

consideraran esencial que el futuro profesor de matemáticas comprenda la forma como son 

instituídos los contenidos en libros didácticos de matemáticas em distintos períodos. Como 

producto educacional, proponemos un pequeño cuaderno con lãs actividades elaboradas, 

aplicadas y analisadas. 

Palabras-clave: História de la educación de Matemáticas. Formación de Profesores. 

Actividades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atuo como professor de Matemática há 28 anos na educação básica e sempre gostei do 

estudo da História da Matemática, mas uma percepção de que “heróis” construíram o 

conhecimento matemático ao longo do tempo, como o teorema de Pitágoras, o plano de Argand 

Gauss, os blocos lógicos do Dienes... Em minha prática docente trabalhei com três livros que 

apresentavam possibilidades de uso da História da Matemática em sala de aula: Matemática e 

Medida: Três momentos históricos1, História da Matemática para a sala de aula: atividades para 

a sala de aula2 e História da Matemática em atividades Didáticas3. 

Essas obras, entre outras, apontam possibilidades de atividades, sugerindo sequências de 

atividades a serem aplicadas em sala de aula, onde o aluno poderá ter oportunidade de deduzir, 

como certos conceitos e procedimentos matemáticos utilizados nos livros atuais, tem como base 

o seu desenvolvimento em épocas que remontam seus primeiros usos. Mas, se existe a 

possibilidade de se aprender Matemática a partir da História, poderiamos nos perguntar se existe 

também a possibilidade de se aprendê-la a partir História da Matemática Escolar ou até da 

História da Matemática e História da Educação Matemática.  

Estas questões foram colocadas a mim durante o Encontro Regional de Educação 

Matemática (EREM) de 2015, ocorrido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, pelo 

professor Fernando Guedes Cury, quando manifestei interesse de estudar, no mestrado, o Uso 

da História da Matemática no ensino. E confesso que inicialmente fiquei confuso. Ele, então, 

me convidou para participar das reuniões do Grupo Potiguar de Estudos e pesquisas em História 

da Educação Matemática (GPEP) onde poderia estudar questões como aquela acima citada.  

Cheguei para participar da minha primeira reunião no GPEP no segundo semestre de 2016 

e foi quando a professora Liliane dos Santos Gutierre explicou que o grupo estudava História 

da Educação Matemática, fazendo, em resumo, investigações de como se desenvolve os 

trabalhos matemáticos em ambientes escolares. Logo, comecei a observar e participar das 

leituras e dos debates do grupo.  

Quando ingressei no mestrado, o professor Fernando, meu orientador, me propôs 

iniciamente que desenvolvêssemos atividades no Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), 

                                                           
1 FOSSA, John A. (Org.). Matemática e Medida: Três momentos históricos. São Paulo: Editora Livraria da 

física, 2009. 
2 GUTIERRE, Liliane dos Santos. História da Matemática para a sala de aula: atividades para a sala de 

aula. Natal: Editora da UFRN, 2007. 
3 MENDES, Iran Abreu. et al. História da Matemática em atividades didáticas. Natal: Editora da UFRN, 

2005. 
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mas depois de alguns meses decidimos voltar nossos esforços para algo mais próximos das 

pesquisas do GPEP e a nova proposta para o mestrado profissional seria a da sistematização, 

aplicação e avaliação, na disciplina de História da Educação Matemática da graduação da 

UFRN, de duas atividades que já eram desenvolvidas por ele e pela professoara Liliane quando 

ministravam aquela disciplina.  

Ao iniciar esse novo trabalho, a primeira questão era identificar o porquê de atividades 

envolvendo história da matemática escolar, para, depois, verificar se elas tinham 

potencialidades e se ajudavam a atingir os objetivos da disciplina ou até constituiriam as 

matrizes para atividades a serem desenvolvidas na escola básica.  

Desse modo, o novo projeto propôs-se a sistematizar em forma de um conjunto de 

atividades (nosso produto educacional) que podem ser desenvolvidas na formação inicial ou 

continuada de professores que ensinam matemática. A investigação foi conduzida querendo 

responder a seguinte questão: como atividades/ações didáticas pautadas na História da 

Educação Matemática podem contribuir para a formação inicial ou continuada de professores 

e na sua visão sobre o ensino de matemática? 

Para tanto, estipulamos um objetivo geral que pode ser assim enunciado: elaborar um 

caderno com atividades pautadas na História da Educação Matemática que permitam o (futuro) 

professor compreender conteúdos a partir de uma visão historiográfica crítica.  

Essa visão remete à ideia de que o educador deve compreender o passado do processo 

educativo refletido no presente na forma de pressupostos, práticas, preconceitos, alterações e 

permanências, e que é preciso entender o passado do ensino de matemática para tornar o 

presente mais inteligível, questionar a consciência social coletiva e promover e/ou provocar 

questionamentos sobre ele.   

Assim, a partir das narrativas sobre o passado ele pode perceber as influências dos 

contextos sócio-políticos nacionais/locais, no qual o ensino de matemática está ou esteve 

inserido, as demandas colocadas pelas realidades sociais em cada tempo e as concepções e 

finalidades da educação matemática em diferentes momentos. 

E, além daquele objetivo geral, nossos objetivos específicos foram: 

• Aplicar uma atividade de comparação de livros didáticos, proporcionando o 

manuseio do livro do Sangiorgi de 1963, período do Movimento da Matemática 

Moderna (MMM) e um outro atual; 

• Conhecer e compreender o processo de verificação da prova dos nove, por meio de 

exercícios que verificassem algumas de suas propriedades, refletindo sobre o que 

levou a sua retirada dos livros didáticos atuais; 
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• Avaliar as atividades: “Atividade comparativa de livros didáticos do passado e do 

presente” e “A prova dos nove e os noves-fora”, por meio de suas aplicações e dos 

relatos dos alunos. 

A natureza dessa proposta nos direciona a uma investigação de caráter qualitativo, ou 

seja, a de uma pesquisa que não se preocupa com representatividade numérica, mas, busca na 

construção das atividades, a resposta do real, por meio da compreensão do grupo social. Assim, 

ao optarmos por essa abordagem que se preocupa com as vivências e impressões humanas, o 

pesquisador tornar-se-á, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto de estudo – negando, portanto, 

uma imparcialidade preconizada por estudos positivistas (GOLDENBERG, 2004).  

Vale destacar que as atividades que foram aplicadas são uma sistematização de outras 

que já foram desenvolvidas na disciplina de História da Educação Matemática da UFRN/Natal: 

os professores Fernando e Liliane nos indicaram – em conversas informais – como ministram 

as disciplinas e que atividades, geralmente, desenvolvem. 

Para analisar a aplicação das atividades desenvolvidas, optamos por uma intervenção 

que se aproxima da chamada “pesquisa-ação”, tipo de investigação social com base empírica 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação na qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo, tal como 

concebemos a cooperação entre professor e aluno. Nosso objetivo foi o de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas de como os estudantes envolvidos no estudo compreendem que os 

conhecimentos e reflexões ligadas ao passado do ensino de matemática podem contribuir para 

sua formação (GOLDENBERG, 2004).  

Logo, nesse tipo de pesquisa fica caracterizado um processo investigativo, no qual 

nossos alunos/sujeitos, na maioria do 6° período do curso de Licanciatura em Matemática da 

UFRN, futuros professores, participaram de uma prática investigativa, fazendo leituras sobre o 

tema abordado, de uma prática reflexiva, discutindo as atividades realizadas em sala, e prática 

educativa, a partir das discussões, adquire compreensões que modificam sua própria prática que 

pode gerar novas situações de investigação em sua sala de aula. 

Finalmente, apontamos que o presente texto está dividido em cinco Capítulos, sendo o 

primeiro esta introdução, na qual destacamos nosso tema central, a nossa pergunta-foco, os 

objetivos e outras informações relevantes.  

No segundo Capítulo, procuramos destacar como a literatura relevante ao nosso estudo 

aborda a História da Matemática na Formação de professores, analisando como entender o 

passado pode ajudar na inteligibilidade do presente, refletindo também sobre a possibilidade de 
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se proporcionar um diálogo entre a História da Matemática e a História da Educação 

Matemática, pois ambas buscam compreender o passado relativo às práticas matemáticas.  

No terceiro Capítulo, definimos as bases metodologicas de nossa pesquisa, considerada 

qualitativa, em que buscando conhecer uma realidade por meio das ações e tem a ciência como 

uma investigação do “real”. Apresentamos Michel Thiollent, como o percussor da metodologia 

da pesquisa-ação no Brasil, onde prega a filosofia que se deve empregar quando o pesquisador 

foca no trabalho de um grupo afetado que está sendo realizado e busca melhorar, fazendo uma 

conexão entre os participantes de forma coletiva, na utilização do objeto de pesquisa. 

Já no quarto Capítulo, especificamos um pouco o método utilizado na elaboração do 

caderno de atividades (nosso produto educacional), fazendo uma aproximação do significado 

de atividades.  

No quinto Capítulo, fazemos uma análise das duas atividades divididas em quatro 

pontos, sendo dois de cada atividade, onde discutimos a descrição da aplicação, e as impressões 

por meio das respostas dos alunos, de acordo com as categorizações que foram possíveis 

elaborar. Na primeira propomos uma comparação de livros didáticos de diferentes épocas, um 

do auge do denominado Movimento da Matemática Moderna (anos 1960), e o outro que 

escolhemos é o livro do Bianchini (2015), por ser o livro utilizado na escola onde o pesquisador 

trabalha, escolhemos trabalhar a partir de um trecho de ambos que tratavam do conteúdo 

Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum (MDC e MMC). Na segunda destacamos 

o conceito do “noves-fora” para fazermos um estudo da prova dos nove como estratégia de 

conferência de resultados de operações e avaliamos algumas de suas propriedades.  

No sexto Capítulo, concluímos que é de grande valor pedagógico que o professor possa 

conhecer a forma que os conteúdos estão sendo trabalhados hoje nos livros didáticos, tendo 

como base os livros didáticos do passado, para assim poder compreender o processo de retirada 

e inclusão de conteúdos de seus currículos ao longo do tempo.  

Por fim, apresentamos também as nossas fontes bibliográficas cuja diversidade 

proporcionou o enriquecimento deste texto e deixamos no Apêndice a íntegra do produto 

educacional elaborado. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O nosso intuito na primeira parte desse Capítulo é apresentar como a História da 

Matemática (HM) deve participar da formação do professor, assim como a História da 

Educação Matemática (HEM), que analisa os processos ligados à perpetuação dos 

conhecimentos matemáticos. Na segunda parte, apresentamos como aconteceu o processo de 

inclusão da História da Educação nos cursos das universidades, em seguida, a História da 

matemática, e por último, como foi o processo de implantação da disciplina de HEM na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

2.1 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

A princípio, como outras profissões, o magistério tem uma trajetória construída 

historicamente identificada pela forma como essa profissão surgiu (especialmente no ocidente). 

Elas estão ligadas às influências dos contextos sócio-políticos nacionais/locais nos quais o 

profissional está ou esteve inserido, as demandas colocadas pelas sociedades em cada tempo, 

as concepções e finalidades da educação em diferentes momentos.  

Devemos recordar que é dinâmico o lugar que a educação ocupa nas prioridades de cada 

Estado em cada tempo, sendo o professor um ícone que, às vezes, se vê envolvido em lutas, por 

direitos da categoria, pressões em seu local de trabalho ou da opinião pública em geral. Esse 

passado afeta o presente da profissão de professor e, consequentemente, sua formação.  

Entretanto, não parece tarefa simples à grande parte da população perceber que existe 

uma história para a educação matemática, tampouco parece fácil apontar utilidades dessa 

história na direção de respostas às preocupações dos professores responsáveis por educar 

matematicamente brasileiros de todas as idades. Essas afirmações de Gomes (2007) a conduzem 

à crença de que o diálogo entre as práticas educativas em matemática e a HEM é fundamental 

para compreendermos os problemas que o presente nos coloca.  

A autora destaca, por exemplo, que apesar de iniciativas quanto à escolarização terem 

sido realizadas no Brasil, antes de 1822 a presença de escolas no período colonial e, nelas, do 

ensino de matemática foi insipiente.  Além disso, apenas a partir das primeiras décadas do 

século passado é que houve uma mobilização da sociedade em favor da ampliação da oferta da 

educação escolar e “só na década de 1990 é que foram atingidos percentuais acima de 90% no 

acesso da população ao Ensino Fundamental” (Idem, p. 13). Ela conclui que 
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Ao pensarmos no ensino da matemática na escola, devemos /.../ pensar sempre 

na profundidade das cicatrizes da discriminação, do preconceito e da exclusão 

que pesaram durante séculos sobre a maior parte da população brasileira. Se 

foram precisos 500 anos para que se universalizasse o acesso à educação 

escolar, lamentavelmente, ainda hoje, essa educação universalizada carece de 

qualidade. Não me parece possível atuar como professor de matemática nas 

salas de aula do Brasil sem a consciência dessa história de exclusão.  

É preciso que nos lembremos constantemente que, se a sociedade brasileira, 

em cada época, selecionou conhecimentos a serem difundidos na escola, e, 

entre eles, atribuiu valor aos conhecimentos matemáticos, o que fazemos hoje 

como educadores matemáticos está indelevelmente vinculado ao nosso 

passado. Refletir sobre esse passado, não somente no que diz respeito aos 

conteúdos e abordagens propostos para a matemática escolar, mas também 

pensar, sempre, que a escola é uma instituição da sociedade e que seus 

problemas, em cada época, são problemas da sociedade parece-me, assim, 

condição essencial para o exercício profissional da educação matemática. 

(GOMES, 2007, p. 13-14). 

 

Além disso, a autora aponta que os professores não deveriam naturalizar a crença de que 

não há modificações na matemática ensinada nas escolas em diferentes tempos e lugares, ou 

seja, que se ensinam sempre as mesmas coisas e do mesmo modo. Não podendo então, “Negar 

o condicionamento recíproco entre passado e presente seria afirmar uma incomensurabilidade 

inaceitável entre dois estados temporais diferentes, o que viria a destruir todo e qualquer laço 

de continuidade entre o passado e o presente” (MIGUEL, MIORIM, 2011, p.79). 

Assim, a importância formativa da HEM diferencia-se daquela relativa à História da 

Matemática que discorre sobre como o conhecimento matemático foi produzido ao longo dos 

anos em diferentes lugares. Nesse sentido, o professor de matemática do século XXI não é, 

segundo Valente (2010), herdeiro dos matemáticos, e sim dos professores de matemática de 

épocas anteriores. E a aceitação, do senso comum, de que matemático e professor de 

matemática se referem ao mesmo ofício é, segundo Valente (2010), uma questão de 

desconhecimento da HEM que pode orientar a ação desses profissionais hoje já que, neste caso, 

se a representação social do matemático está vinculado a da genialidade, o professor de 

matemática também será assim representado.  

Segue que a compreensão da matemática ser tarefa para apenas os muito inteligentes e, 

então, passam a repercutir e naturalizar-se afirmações de que antigamente a escola era melhor 

e os alunos eram mais inteligentes, ou que o nível de ensino está caindo. Portanto caberia à 

HEM problematizar essas afirmações, refletir e criticar tais representações, em direção a novas 

representações baseadas na pesquisa de documentos e fontes advindas das práticas pedagógicas 

realizadas noutros tempos. Para tanto, é preciso entender que, 
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A História da Educação Matemática visa à compreender as alterações e 

permanências nas práticas relativas ao ensino e à aprendizagem de 

Matemática; dedica-se a estudar como as comunidades se organizavam para 

produzir, usar e compartilhar conhecimentos matemáticos e como, afinal de 

contas, as práticas do passado podem – se é que podem – nos ajudar a 

compreender, projetar, propor e avaliar as práticas do presente (GARNICA e 

SOUZA, 2012, p.11). 

 

Há também uma necessidade de compreensão da construção histórica da produção dos 

saberes matemáticos escolares se admitirmos que a construção histórica da matemática escolar 

não ocorre, como simples vulgarização da matemática superior por transposições didáticas. A 

HEM permite dar sentido aos conteúdos que são ensinados na escola elementar, ou seja, 

entender por que a escola básica ensina essa matemática e não outra. Valente (2013) defende 

que se deve ajudar o professorando a ver o que o saber matemático das disciplinas da grade de 

formação do licenciando não dá conta: “explicar as razões da existência ou ausência de temas 

matemáticos no rol das atividades matemáticas presentes na prática do professor, poderá levá-

lo à reconstrução dos saberes elementares em termos historicamente sustentáveis” (Idem, p. 

950). Como exemplo o autor sugerebnhj a que a HEM pode explicar como que na década de 

1940 o Brasil excluiu dos programas de matemática ginasiais o conteúdo função, que era 

referência para o ensino na década de 1930. 

Para ilustrar que ao longo do tempo ocorrem alterações nos conteúdos, nas abordagens, 

nas concepções, nas finalidades e nos valores voltados à educação matemática, Gomes (2007) 

analisou como propostas para a matemática escolar brasileira conceberam e procuraram colocar 

em prática diferentes orientações para o estudo dos números e operações na escola primária em 

quatro períodos: da segunda metade do século XIX até 1931; de 1930 até meados dos 1950; de 

1950 até fins dos 1970; e dos 1980 até anos 2000. 

A autora verificou que inicialmente era predominante uma abordagem formal e teórica 

com ênfase na dedução e apresentação de conteúdos em livros, seguindo um esquema de 

definições, lemas, teorema e corolários, passando no segundo período para propostas com 

enfoques mais práticos, voltados ao cotidiano, às relações da matemática com as outras ciências, 

ressaltando-se a importância da abordagem intuitiva e do trabalho com o cálculo mental.  

Por sua vez, o Movimento da Matemática Moderna (MMM) apresentava os números 

com base nos conceitos de conjuntos e estruturas, abandonando a concepção de número como 

resultado da medição de grandezas – sugeria-se que o professor, sempre que apresentasse um 

novo conjunto numérico, por exemplo, ressaltasse a permanência das propriedades mostradas 

no conjunto predecessor e o consequente comparecimento da estrutura. Para o último período 
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demarcado, destacam-se as propostas apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais onde 

há a busca de um equilíbrio entre aspectos práticos e teóricos quanto ao conceito de número e 

às operações, insistindo-se na compreensão de seus diversos significados e sublinhando a 

importância de diversos tipos de cálculo (GOMES, 2007). 

Entendemos que o conhecimento desses percursos permite ao professor de matemática 

tomar consciência de o que Julia (2001) chamou de cultura escolar: “um conjunto de normas 

que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” 

(p.10), que devem ser estudadas e analisadas de forma contextualizada – levando-se em conta 

as outras culturas que lhe são contemporâneas: a cultura religiosa ou a cultura política, por 

exemplo. 

Essas observações são pertinentes já que o desenrolar da Educação Matemática ao longo 

dos séculos tem sido influenciado por posições políticas, filosóficas e religiosas. E identificar e 

elucidar as conexões com o curso geral do desenvolvimento da sociedade é um problema crucial 

para o historiador da educação matemática. Assim defendia Bloch (2001) ao dizer que a 

História é o estudo dos homens, no tempo. Ele apontou que a historiografia é alimentada pelas 

possíveis respostas de perguntas feitas no presente, num diálogo que não produz uma única e 

verdadeira História, mas versões construídas legitimamente, plausivelmente, ainda que não 

convergentes.  

Foi, portanto, nesses termos e na intenção de encontrar uma HEM que fosse significativa 

para a formação de professores de matemática na UFRN e com possibililidade de proporcionar 

uma formação continuada para os professores de Matemática, que desenvolvemos as atividades 

descritas a seguir. 

 

2.2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA UFRN 

 

A disciplina História da Educação, no Brasil republicano, passou por três grandes 

momentos de construção de uma identidade por meio da intervenção do professor: 

Aquele preocupado com a construção de uma identidade nacional e que toma 

a história como fonte de formação e de conteúdos para projetar sobre eles um 

futuro; um outro mais atento para o ensino de capacidades cognitivas do que 

de conteúdos, com vistas a atuação num contexto em mudança e ainda um 

movimento que se volta para a construção da subjetividade, para que quem 

aprenda história da educação ressignifique a sua vida e se torne, na medida do 

possível, mais consciente das suas escolhas. Esse terceiro movimento exige 
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uma interação não linear entre professor, aluno e conhecimento (NUNES, 

2006, p. 177). 

 

Uma das maiores dificuldades apontadas para a inserção da História da Educação em sala 

de aula, deveu-se ao fato da forma como se deu a formação dos professores nas faculdades de 

filosofia da década de 1970, pois no início, a metodologia restringia-se à reprodução dos fatos. 

O espaço foi aberto para ser discutido, quando nos cursos de pós-graduação na mesma época, 

foi criada uma nova concepção chamada de nova história. Mas, somente, alguns anos depois 

que foi institucionalizado o Ensino de História da Educação nas ementas das universidades, 

pois segundo Nunes (2006), “Foi no início dos anos 1990 que nós historiadores da educação 

começamos a trilhar nosso percurso, pela nossa prática e pelo nosso projeto de pesquisa, sendo 

visto, às vezes, como intruso e outras vezes como parceiros na produção do conhecimento”. 

A disciplina HEM, por seu turno, passou a fazer parte da estrutura curricular da 

Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Brasil a partir 

do ano de 2002, por meio de aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Matemática (PPPCLM), por meio da Resolução n° 058/2002/CONSEPE² 

aprovada em 20 de agosto de 2002, com o código MAT359, tendo carga horária de 90 horas, 6 

créditos e ofertado no terceiro período do curso. Ela foi uma das que influenciou a reelaboração 

do Projeto Pedagógico do Curso, sugerindo que as diretrizes curriculares voltadas à formação 

de professores do ensino básico deveriam valorizar conhecimentos de História da Ciência e de 

seu ensino, percebendo seu papel articulador entre as outras disciplinas do curso (ALVES e 

GUTIERRE, 2016). 

A professora Bernadete Barbosa Morey, foi uma das participantes da elaboração do 

projeto, e apontou para aquelas autoras que a implantação da disciplina se deve ao fato da 

professora Drª Arlete de Jesus Brito, que foi professora do Departamento de Matemática nos 

anos de 1999 até 2006 ter parte de suas pesquisas voltadas para a área de HEM e sugerindo que  

que uma nova disciplina só pode ser ofertada se tiver um professor apto a lecionar (ALVÈS e 

GUTIERRE, 2016). 

A professora Arlete de Jesus Brito, fez parte da comissão de elaboração do PPPCLM e 

por meio de uma entrevista, com depoimento oral (ALVES e GUTIERRE, 2016), cita os 

motivos que a levou à elaboração do projeto que conduziria a implantação da cadeira de HEM: 

 

As diretrizes curriculares para a formação de professores de escola básica, de 

2001indicam a necessidade do professor ter conhecimento de história da 

ciência e de seu ensino, então, a equipe de elaboração do projeto entendeu que 

essa disciplina deveria constar no currículo, não apenas por estar nas diretrizes, 
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mas por percebermos seu papel articulador entre as outras disciplinas do curso 

(ALVES e GUTIERRE, 2016, p. 43). 

 

Mais recentemente, no segundo semestre de 2012 houve uma mudança na ementa da 

disciplina, em seguida, em 2015 entra em execução um novo Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura presencial em Matemática com modificações nessa disciplina como redução na 

carga horária de 90 para 60 horas semestrais e ofertada no sexto período do curso regular – 

antes, no terceiro. Hoje, o componente curricular, cadastrado sob o código MAT1526, ainda 

tem como seu pré-requisito Tópicos de História da Matemática4.  

Tal mudança, segundo o professor Claudemir Silva Caldas, que também participou da 

elaboração do projeto e foi membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 

matemática da UFRN, foi proposta pelo grupo de ensino do Departamento de Matemática, 

tendo em vista as novas disciplinas que estavam sendo construídas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE). Quanto a diminuição, disse que não via prejuízo na 

aprendizagem, pois o essencial para a formação inicial de professores para o ensino básico será 

mantido (ALVES e GUTIERRE, 2016). 

Evidencia-se também que das referências utilizadas nas ementas antigas e atuais, só uma 

continua que é a de Miorim (1998), por ser entendido como a referência fundamental à HEM 

no Brasil. Com isso a nova ementa de 2015, inclui novos conteúdos, entre eles: A história dos 

livros e outros materiais didáticos no ensino de Matemática; Contribuição de Dienes e Maria 

Montessori no Ensino de Matemática (ALVES e GUTIERRE, 2016).  

Concomitantemente a essas últimas mudanças na disciplina de HEM, foi criado o Grupo 

Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática (GPEP). Os estudos e as 

discussões propostas por membros desse grupo sobre as suas possíveis repercussões no ensino 

de matemática e na formação de professores proporcionaram aos docentes que atuam naquela 

disciplina reflexões sobre as atividades ali desenvolvidas. Elas passaram a ser influenciadas 

pelas questões ligadas às pesquisas no campo da HEM.  

Assim, algumas atividades/ações foram aplicadas/desenvolvidas, desde 2009, em turmas 

da graduação em Matemática com o objetivo de aproximar os dois lados, o científico e o 

                                                           
4 A ementa atual da disciplina contém: “O conhecimento matemático integrado ao corpo de conhecimentos gerais 

na antiguidade. O gradativo estabelecimento da matemática como um corpo de conhecimentos específico. O ensino 

de Matemática da antiguidade à idade contemporânea. O ensino de matemática no Brasil e no Rio Grande do 

Norte. A história dos livros e outros materiais didáticos no ensino de Matemática. Contribuições de Dienes e Maria 

Montessori no Ensino de Matemática” (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013, p. 55). 

² Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 
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pedagógico da HEM, mostrando como, na UFRN, ela vem sendo compreendida tanto como 

disciplina e quanto campo de investigação. 

Ficaram realçadas nas conversas com os docentes daquela disciplina duas atividades: a 

primeira inspirada na apreciação de uma obra de Osvaldo Sangiorgi em contraste com outro 

livro didático atual. Nesta era feita uma análise do conteúdo de MDC (máximo divisor comum) 

e MMC (mínimo múltiplo comum), buscando fazer uma análise da forma de trabalho com as 

estruturas da matemática eram apresentadas e como aqueles conteúdos são mostrados 

atualmente nos livros. A segunda volta-se ao material conhecido como “blocos lógicos”, 

atribuídos a Zoltan Dienes e estabelecidos como material para desenvolver conceitos da teoria 

dos conjuntos. Decidimos nos aproximar da primeira dessas e, para a elaboração de nosso 

produto educacional, elaborar outra voltada à prova dos nove que, por vezes, era mencionada 

na disciplina, geralmente inspirada pelo estudo de textos como o de Lacava (2017). Em Cury e 

Gutierre (2017) os autores apresentam uma discussão inicial sobre como eles vem trabalhando 

a HEM na com formação de professores na UFRN/Natal e descrevem, preliminarmente, 

algumas das atividades que pretendemos aqui sistematizar. 

Assim, nosso produto educacional tem o intuito de proporcionar aos (futuros) 

professores de Matemática uma análise do passado e do presente da matemática escolar, por 

exemplo, justificando a forma de como os conteúdos matemáticos estão hoje apresentados (ou 

não) nos livros didáticos atuais ou no currículo.  
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3 METODOLOGIA 

  

Neste capítulo vamos apresentar a nossa metodologia de trabalho que está baseada na 

pesquisa-ação ou pesquisa-ação participante de acordo com Michel Thiollent (2011). Em 

seguida, apresentamos como foi elaborado o Caderno de Atividades e como aconteceu a coleta 

de dados, já que consideramos que eles são importantes para a compreensão de todo o processo 

de nossa pesquisa qualitativa, na qual se deseja estudar o objeto, por meio da parceria do 

trabalho cooperativo ou colaborativo – cooperativo porque todos de forma individual terão suas 

responsabilidades a cumprir, e se tivermos um desempenho onde se consiga integrar todos em 

um trabalho conjunto, vamos obter um trabalho colaborativo (Idem).  

 

3.1 PESQUISA-AÇÃO OU PESQUISA-AÇÃO PARTICIPANTE 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa e baseada na doutrina sociológica que consiste na 

observação dos fenômenos ultrapassando o racionalismo e o idealismo através da experiência 

do real. Também busca-se conhecer uma “realidade” a partir de suas ações, tendo a ciência 

como a investigação do “real”. A ideia chave desse modelo, com raízes no positivismo, está na 

forma do homem conceber a realidade através da lei de três estados.  O primeiro é o teológico, 

em que se buscam os fatos observados através de explicações sobrenaturais, por entidades cuja 

vontade arbitrária comanda a realidade, tentando respostas sobrenaturais com os deuses, do 

tipo: “de onde viemos?” e “para onde vamos?”. O segundo é o metafísico, que fica entre a 

teologia e o positivo, pois no lugar dos deuses há entidades abstratas: o éter, o povo, o mercado 

financeiro etc, mas ainda procura responder “de onde viemos e para onde vamos?”. O terceiro 

é o positivo, etapa final e definitiva, busca o “como”, pois os fatos são explicados segundo leis 

gerais abstratas, de ordem inteiramente positiva. Busca através do observável e concreto outros 

princípios: o relativismo, o espirito de conjunto e a preocupação com o bem público. Os 

positivistas encontram sete conceitos para a palavra positivo que são: real, útil, certo, preciso, 

relativo, orgânico e simpático (THIOLLENT, 2011). 

Hoje, tal concepção positivista não é seguida de forma rigorosa, uma vez que é preciso 

entender que para trabalhar com a pesquisa-ação, o investigador deve buscar condições de 

pesquisa evitando o tecnocratismo e o academicismo de um lado, e a forma populista ingênua 

de outo, pois, 
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A nosso ver, um grande desafio metodológico consiste em fundamentar a 

inserção da pesquisa-ação dentro de uma perspectiva de investigação 

científica, concebida de modo aberto e na qual “ciência” não seja sinônimo de 

“positivismo”, “funcionalismo” ou de outros “rótulos” (THIOLLENT, 2011, 

p.26). 

 

A ideia de desenvolver um trabalho que se denominava de pesquisa-ação iniciou com 

os estudos do psicólogo social Cart Levin que nos anos 1940, quando fez uma experiência de 

dois meses com um grupo de crianças, dividindo em três grupos. 

O primeiro grupo ficou com um professor autocrata, onde os alunos o obedeciam e 

faziam seus trabalhos em sua presença, mas quando ele saia, os alunos planejavam algo contra 

ele, pois obedeciam a base da força.  O segundo grupo ficou com um professor que mal estava 

presente, ficando o desenvolvimento do trabalho a depender deles mesmos, estes por sua vez 

ficavam preguiçosos e se dispersavam com muita facilidade. O terceiro grupo era comandado 

por um professor democrata, este ouvia os alunos, questionava, discutia, tornando os alunos 

preparados na busca por seus interesses.  

O objetivo foi descobrir a variação de características do líder. O comportamento do 

indivíduo é influenciado pelo grupo e as inter-relações que ali são estabelecidas proporcionam 

rupturas no desenvolvimento cognitivo da criança, através da participação ativa dos autores no 

processo. Levin também foi um dos criadores da dinâmica de grupo, que procura analisar do 

ponto de vista interpessoal a estrutura do grupo como poder, comunicação e liderança. 

Combinava geração de teoria com a mudança do sistema social através da ação do pesquisador 

nesse sistema. 

Um dos principais pesquisadores sobre a metodologia da pesquisa-ação no Brasil é o 

francês Michel Thiollent, esse apresenta exemplos de aplicação em diversos campos de 

pesquisa como: Microbiologia, Análise de sistemas, educação e outros. Para ele, deve se 

trabalhar a pesquisa-ação quando se tem o foco da pesquisa entre a interface no que se está 

fazendo e grupos sociais afetados, fazendo a ligação entre os usuários que estarão diretamente 

ligados na concepção e utilização daquele objeto técnico científico. A relação entre as pessoas 

e o que está sendo pesquisado é que podemos definir como possibilidade de ser um objeto de 

pesquisa-ação.  

A principal característica da pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 

empírica orientado para a ação. O objetivo é a resolução de um problema coletivo por meio da 

atuação direta do pesquisador, envolvido como um dos atores sociais de modo cooperativo ou 

participativo. Pois, 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, p. 20). 

 

No trabalho cooperativo em grupo, um líder distribui as tarefas e os participantes 

trabalham de forma individualizada, tentando solucionar de acordo com o seu tempo e seu 

modo. Há uma certa dependência de instrução do saber pesquisar, conduzindo a um conceito 

de cultura docente balcanizada, que é 

 

Aquela onde o grande grupo é subdividido e todos procuram cumprir suas 

tarefas de forma individualizada, sendo criado um ambiente de conformismo 

em alguns integrantes do grupo. Nada impede que alguns grupos se 

relacionem e sejam internamente colaborativos. É preciso entender que 

cooperar é executar de forma individualizada uma tarefa em grupo com uma 

finalidade geral em comum, enquanto colaborar é quando todos trabalham em 

conjunto buscando um único fim (FIORENTINI, 2012). 

 

Já no trabalho colaborativo, o grupo já evoluiu no trabalho cooperativo e os membros 

conseguem eleger um líder para cada tarefa, podendo assim esse indivíduo se tornar o líder do 

grupo. Nesse trabalho se indica o rodízio de liderança, pois a diversidade das habilidades vai 

gerar melhores questionamentos e aprendizagens. 

O termo coletivo é utilizado de forma a integralizar os aspectos habituais de ação, 

relacionados ao planejamento, a formação da cultura, do desenvolvimento, da organização e da 

investigação. Percebe-se que  

 

O trabalho coletivo traz uma dinâmica de obtenção de recursos 

informativos que enriquece a pesquisa qualitativa e a incorpora junto 

aos dados científicos, trazendo ao leitor uma contextualização 

empírico-científico que se apropria de uma fundamentação teórica mais 

atualizada e uma melhor compreensão dos fenômenos por parte das 

comunidades envolvidas (FIORENTINI, 2012). 

 

Podemos analisar concebendo as práticas ou os grupos cooperativos ou colaborativos 

como objetos de investigação, estes podem ter estudos de natureza diversa. Sendo que o 

trabalho de um grupo cooperativo segue uma ordem pré-definidas de tarefas e objetivos a 

cumprir estando a pesquisa cooperativa contida nesse trabalho.  

Já o trabalho colaborativo contém a pesquisa colaborativa, pois é por meio desse 

trabalho de pesquisa integrada que se chega ao trabalho que será divulgado para a sociedade. A 
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pesquisa-ação é uma forma de pesquisa que exige um planejamento mais rigoroso entre a ação 

e a prática, possuindo assim um pouco de pesquisa cooperativa e pesquisa colaborativa. 

Logo, o termo pesquisa-ação é compreendido como a pesquisa sendo a produção do 

conhecimento, enquanto a ação se relaciona com a modificação proposital de uma determinada 

realidade, o que ocorre de forma simultânea, a pesquisa e a ação.  

O pesquisador tem a ação ativa, em tempo real, os fatores quantitativos são vistos como 

ferramentas para auxiliar no melhor diagnóstico da situação. Sendo a preocupação principal é 

de realizar uma pesquisa por meio de uma análise interpretativa que proporcione ações capazes 

de resolver os problemas alvos, pois 

 

Na pesquisa-ação, o pesquisador participa ativamente do ambiente a ser 

estudado desde o processo de planejamento, desenvolvimento e conclusão da 

ação, não com o objetivo de só observá-lo, mas de mudá-lo em direções que 

permitam uma melhor compreensão na melhoria das práticas, facilitando uma 

maior aprendizagem (FIORENTINI, 2012). 

 

A pesquisa-ação visa a desenvolver um trabalho com a preocupação em mostrar os 

avanços obtidos na prática, como também nas ideias do grupo. Não pode ser vista apenas como 

uma prática reflexiva da ação do professor. Ela torna o participante da ação um pesquisador de 

sua prática que interfere na ação, tendo como base a pesquisa que realiza. Por isso, ser 

confundida com pesquisa participante,  

 

Mas desde a década de 1980, através do professor colombiano Orlando Fals 

Borda, criou a possibilidade de se falar em pesquisa-ação participante, 

pesquisa participante, como uma aproximação que tenha um mesmo 

significado, sendo assim, muitas vezes só  uma questão de terminologia, pois, 

o termo pesquisa-ação era mais usado em países anglo-saxônicos, e pesquisa 

participante era mais usado em países da américa latina (THIOLLENT, 2011). 

 

A principal dificuldade na manutenção do equilíbrio do processo metodológico da 

pesquisa-ação está no objetivo técnico que tem proposta e implementação da ação, enquanto o 

objetivo científico propõe a interação com o ambiente de pesquisa para a obtenção de dados e 

informações.  

Portanto, o nosso trabalho de pesquisa foi desenvolvido através das estratégias 

metodológicas da pesquisa-ação que têm como objetivo central a participação ativa dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. O pesquisador se envolveu com o grupo e buscou solucionar o 

problema de sistematizar algumas atividades que já vinham sendo desenvolvidas pelos 

professores da UFRN na disciplina de HEM. Utilizamos o trabalho em grupo, para integrar 

melhor os alunos e conduzir vários debates particulares em sala e cada um emitir sua concepção 
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individual sobre o tema proposto. Também fizemos a gravação em áudio da aplicação da 

atividade, para analisarmos alguns questionamentos feitos em sala de aula. 

 

3.2 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO NOSSO CADERNO DE ATIVIDADES 

 

Na ementa da disciplina de HEM no novo projeto pedagógico do curso de Matemática 

da UFRN em vigor a partir de 2015, alguns tópicos foram incluídos, como “A história dos livros 

e outros materiais didáticos no ensino de Matemática, Contribuições de Dienes e Maria 

Montessori no Ensino de Matemática” (ALVES e GUTIERRE, 2016, p.54). A partir daí cada 

docente da disciplina poderia elaborar suas atividades e aplicá-las nas aulas com o objetivo de 

discutir com os discentes as estruturas dos conteúdos trabalhados nos livros didáticos em 

diferentes períodos, analisando sua continuidade ou não em determinados períodos. 

A aplicação das atividades a serem investigadas por nós permitiriam a avaliação das 

compreensões dos alunos e nos ajudariam a refletir sobre os impactos da HEM na sua formação 

inicial. A aplicação também permitiria que avaliássemos a proposta já que os nossos sujeitos 

tiveram a oportunidade de criticar e de dar sugestões à proposta. 

Como Cury e Gutierre (2017) não analisaram ou têm registros sistematizados das 

compreensões dos estudantes que participaram dessas atividades sobre como elas puderam 

contribuir com sua formação, entendemos ser relevante a presente investigação para a discussão 

dessa proposta sobre as potencialidades da HEM para a formação de professores, podendo ser 

aplicada posteriormente na formação continuada. 

As nossas atividades constituem-se, ambas, de um pequeno texto que buscava sintetizar 

uma história sobre um tema/conteúdo, seguida de perguntas que pretendiam direcionar aos 

alunos exercícios e reflexões.  Para a elaboração da primeira atividade aplicada, estudamos os 

conteúdos do MDC e MMC no livro de Osvaldo Sangiorgi (1963) – que foi elegido para esta 

atividade por representar um ícone do MMM, participou dos encontros internacionais de 

matemática, e participou de forma direta da implantação do MMM no Brasil, onde é autor de 

diversos livros, entre eles o que trabalhamos. Procura-se compreender como era a estrutura de 

abordagem do conteúdo para se chegar ao conceito, observando o caminho percorrido, 

verificava a ênfase dada ao estudo dos conjuntos. Em seguida, fizemos o mesmo para o livro 

de Bianchini (2015) – que foi elegido para esta atividade por ser utilizado no Centro de 

Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), situado na cidade de Mossoró, no estado 

do Rio Grande do Norte (RN), onde o pesquisador é professor. 
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Os conteúdos do MDC e MMC foram escolhidos por já serem trabalhados nas disciplinas 

conduzidas na UFRN. O objetivo, então, foi fazer com que o aluno identificasse o tipo de 

estrutura utilizado na elaboração da sequência do livro didático, na época do MMM e nos livros 

atuais, obedecendo cada um as concepções de ensino do período de acorda com a aprovação 

dos órgãos governamentais do ministério da educação.  

Para a segunda atividade procuramos, trabalhar as técnicas da prova dos nove e dos noves-

fora, além do texto introdutório que apresentava essa técnica de verificação de contas como 

uma prática social que aparecia na sociedade em espaços fora dos muros da escola, adaptamos 

exercícios que tentavam fixar os modos de se usar a prova dos nove em operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, além de propor a demostração de alguns resultados 

fundamentais para a validação de propriedades ligadas ao conteúdo e questionamentos sobre 

sua eficiência.  

 

3.3 A COLETA DE DADOS EM SALA DE AULA 

 

As aplicações das atividades ocorreram nos dias 23 e 30 de novembro de 2017, período 

letivo 2017.2 na UFRN em Natal, em duas turmas regulares do curso de Matemática, na 

disciplina de História da Educação Matemática, turnos vespertino e noturno, cujos docentes 

eram os professores Marta Figueredo dos Anjos e Fernando Guedes Cury, respectivamente. As 

turmas eram formadas em sua maioria por alunos que estavam no sexto período do curso e que 

somavam um total de 43 estudantes. Cada encontro ocupou dois blocos de aulas de 100 minutos 

(2h80min). As aulas nas duas turmas foram conduzidas pelo professor Fernando com a 

observação do autor dessa dissertação que também se permitiu fazer comentários pontuais. 

No dia 23/11/2017, iniciamos passando informações gerais de nossa investigação com 

uma apresentação rápida do projeto destacando nossa questão-foco, os objetivos e os 

pressupostos teóricos. Em seguida passamos a explicar como deveria ser desenvolvida a 

atividade. 

Indicamos que os alunos deveriam se reunir em duplas ou trios para desenvolverem a 

atividade, mas poderiam entregar seus apontamentos individuais. Pedimos que fizessem a 

leitura do texto introdutório da atividade sobre o Movimento da Matemática Moderna elaborado 

pelo autor dessa dissertação em parceria com o orientador, a partir especialmente da obra de 

Miguel e Miorim (2011) e esboçava um pequeno panorama histórico das repercussões daquele 

Movimento no Brasil, mas que já haviam sido debatidos em outros momentos da disciplina.   
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Após uma breve discussão do texto inicial, a atividade apresentava fotocópias das 

páginas 141 a 155 da obra “Matemática – um curso moderno”, de Osvaldo Sangiorgi, e das 

páginas 95 à 103 da obra “Matemática”, de Edwaldo Bianchini, as quais continham os 

conteúdos de Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). Foi pedido 

que os estudantes manuseassem o material para observar como aqueles conteúdos apareciam 

nas duas obras separadas cerca de meio séulo. 

No decorrer do manuseio dos estudantes das fotocópias dos livros, alguns 

questionamentos eram feitos tanto pelo professor que conduzia a aula (Fernando) como também 

pelos próprios o que conduzia os estudantes às primeiras impressões sobre os livros didáticos 

analisados. 

Em seguida pedimos que os estudantes, em duplas, respondessem às questões propostas 

presentes no material. As respostas acabaram sendo compartilhadas oralmente e ao final, um 

debate geral sobre os modos como os autores apresentavam seus conteúdos encerrou a aula. 

No dia 30/11/2017, antes mesmo do início da atividade sobre a prova dos noves 

percebemos uma grande ansiedade por parte dos alunos para conhecê-la, pois muitos já haviam 

ouvido falar nela em conversas com seus pais, avós ou em situações do cotidiano – apartir de o 

texto de Lacava (2017) também ter sido disponibilizado à turma caso quisessem ler antes do 

dia da aplicação da atividade.  

Nesse sentido, no inicio da aula foi feita uma pergunta pelo professor Fernando: 

“Quem conhece ou já ouviu falar em prova dos nove?”. Alguns responderam que conheciam 

através de seus avós, outros estudaram e teve um que falou ensinar para seus filhos e que não 

sabia que hoje não era mais trabalhado nos livros didáticos.  

Logo surgiu curiosidade sobre o porquê do desaparecimento da prova dos nove nos 

livros didáticos atuais. Esse diálogo aberto aconteceu na primeira parte da atividade com o texto 

introdutório, que apresentava como provavelmente tenha iniciado o uso da prova dos nove, 

depois se percorre um longo caminho, até ser retirado dos livros didáticos ao que tudo indica 

logo depois do MMM. 

A partir da segunda parte da atividade – mais voltada à resolução de exercícios – foi 

conduzida pensando na interação professor/aluno/pesquisador, com as atividades sendo 

resolvidas sempre em voz alta com a participação de boa parte dos presentes. Foi apresentado 

o conceito de “noves-fora” de um número como sendo o mesmo que raiz digital do número e a 

atividade seguiu com grande participação dos alunos, iam aprendendo a conferir se operações 

de soma, subtração, multiplicação e divisão estavam corretas usando a prova dos nove.  
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Exemplo da participação dos extudantes foi que em uma das turmas um estudante 

apresentou método prático para o cálculo dos noves-fora que agradou os demais. Ele explicou 

que havia estudado na escola, quando a concluiu nos anos 1970.  

Na atividade com a prova dos nove, o trabalho foi conduzido num passo a passo, 

sequencial e várias questões/exercícios eram respondidas de acordo com etapas 

preestabelecidas – como poderá ser observado no produto educacional. As atividades 

culminaram na verificação da validade da prova dos nove a partir de uma demostração formal 

e das suas possibilidades de falhas para a conferência de contas. 

Sugerimos que os estudantes se reunissem em grupos para que fossem discutindo como 

resolver as atividades e constratando suas opiniões sobre a funcionalidade do método que estava 

sendo apresentado. Além dos exercícios (em um total de 12), fizemos a gravação de algumas 

falas com explicitações tanto do professor que conduzia a aula quanto dos alunos. 

No final das duas atividades, sempre recolhíamos as atividades de todos e fizemos uma 

tabulação das respostas e construímos os respectivos gráficos para que pudéssemos proceder 

com a nossa análise. 

Nas análises das atividades, as respostas dos participantes nas questões elaboradas em 

cada atividade foram organizados de acordo com seus relatos a cada item respondidos, sendo 

identificado por letras do alfabeto, como aluno (ou grupo) A, B, C, ..., Z, A1, A2,... de acordo 

com o total de participantes. Assim, espera-se que, o leitor compreenda que o aluno (ou grupo) 

A de uma atividade não é necessariamente o mesmo na outra atividade. 
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4. O CADERNO DE ATIVIDADES 

 

Neste capítulo vamos falar primeiro sobre como procuramos organizar o método, 

buscando uma justificativa pelas escolhas das atividades e, na segunda parte, o que significa o 

caderno buscando aporte na ideia de atividade segundo Leontiev e fazendo uma diferenciação 

entre o que é a atividade animal e humana. Na sequência, mostra como se procedeu a elaboração 

das atividades que vão compor o caderno de atividades. 

 

4.1 ESTRUTURANDO O CAMINHO 

 

Inicialmente fizemos uma revisão bibliográfica para compreender o Movimento da 

Matemática Moderna, período muito particular para o ensino de matemática básica no Brasil e 

no mundo em que mudanças em relação aos conteúdos e aos métodos foram percebidas e 

estudadas. Também buscamos informações sobre a “prova dos nove” na dissertação de 

mestrado “Um estudo sobre diferentes abordagens da prova dos nove presentes em livros 

didáticos de aritmética (1890-1970)” (LACAVA, 2017) e sobre MDC e MMC lendo o próprio 

livro de Oswaldo Sangiorgi (1963), usado em nossa atividade. 

 Em seguida fizemos um estudo de artigos e livros específicos sobre os temas apontados 

acima e, logo depois, construímos atividades buscando uma sequência que julgamos boa para 

o aluno compreender, iniciando pelos fatos históricos e construindo um passo a passo de 

conteúdos. Selecionamos os conteúdos e fomos construir o material de acordo com os objetivos 

da disciplina de despertar no aluno um senso histórico em relação ao ensino de matemática.  

Nessa elaboração estivemos atentos a recomendações como as de Gomes (2007) que, 

citando Imenes, aponta que muito da matemática escolar que está sendo desenvolvida é a-

histórica, pois apresenta conteúdos em sala de aula pronto e acabado. Ela também aponta a 

importância dos estudos sobre História da Matemática Escolar na formação de uma consiencia 

histórica em professores de matemática. Neste sentido, Garnica e Souza também indicam que   

 

Se, por um lado, a História da Matemática parece apresentar possibilidades 

mais imediatas para as salas de aula (servindo como apoio para ensinarmos 

Matemática) e, talvez por isso, esteja mais presente nos discursos dos 

professores, precisamos, por outro lado, nos voltar, agora, para as 

contribuições que a História da Educação Matemática pode nos oferecer, 

visando a uma melhor compreensão das práticas escolares (2012, p. 41). 

 

O fato de termos a História da Educação Matemática como enteada da História da 

Matemática, poderia, para alguns indicar que “a pouca visualidade dada as práticas pedagógicas 
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escolar sobre educação matemática, particularmente ao con-hecimento da História da Educação 

Matemática e particularmente ao estudo da História da Educação Matemática em nosso país” 

(GOMES, 2007). 

Logo, esperamos que produzindo essas atividades, possa permitir ao professor 

compreender melhor o presente das práticas pedagógicas, tendo a compreensão no passado, 

verificado nas alterações e permanências de conteúdos do ensino de matemática utilizado em 

sala de aula. 

 

4.2 O CADERNO E AS ATIVIDADES 

 

A proposta foi a de elaborar um caderno composto pela sistematização de duas atividades 

que já vinham sendo desenvolvidas na disciplina de HEM da UFRN pelos docentes que 

ministravam essas disciplinas. Essas atividades tratam, a primeira da análise comparativa de 

dois livros didáticos, e a segunda sobre “a prova dos nove”. 

O que entendemos por caderno, é simplesmente uma série de folhas reunidas, onde se 

possa escrever ou desenhar, podendo servir para resolver exercícios. As atividades, por sua vez, 

são vistas por Vigotski, Luria e Leontiev (2016) como uma necessidade que o homem possui 

de agir sobre o objeto e o transformar para suprir uma necessidade pessoal.  

Deve ser trabalhada em grupo, onde a colaboração é fundamental para que se consiga 

formalizar um conceito. Este, por seu turno, deve ser formado pelas características necessárias 

e suficientes dos objetos.  Buscar essas características significa encontrar os elementos de um 

objeto que os diferencia dos demais, por meio de seus atributos. 

É importante frisar que existem as diferenças entre a atividade vital humana e a atividade 

animal, baseado na dialética entre objetivação e apropriação, fundamentadas numa divisão 

social de trabalho. 

Vigotski, Luria e Leontiev (2016) mostram as diferenças qualitativas entre a estrutura do 

psiquismo animal e do psiquismo humano. A estrutura da atividade animal é caracterizada pela 

relação direta entre o objeto da atividade e a necessidade do animal de agir sobre ele, o que é 

chamado de coincidência entre o objeto e o motivo da atividade, levando-o a satisfação ou não 

de acordo com o sucesso.  

A estrutura da atividade humana já se dar de forma mediatizada, onde a atividade coletiva 

é formada por ações individuais diferenciadas de acordo com uma divisão técnica do trabalho, 

vindo a se confundir com a própria divisão social do trabalho e de classes. Sendo assim, qual a 

diferença entre a atividade e as ações que a compõe? Leontiev (2016) entende que assim como 
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a atividade animal a atividade humana possui um motivo, sendo esse composto por ações 

individuais que são as unidades menores, formando a atividade coletiva, por vezes essas 

unidades mantém uma relação indireta com o motivo.  

Para apresentar de forma prática, aquele autor deu um exemplo de um grupo primitivo 

que foi caçar e um deles foi destinado a ser o batedor, aquele que espanta a caça e não tem 

chance de abatê-la e sim de proporcionar que através de sua ação, os outros colegas possam 

conseguir, uma ação aparentemente irracional, mas com a coletividade alcançara o motivo que 

é saciar sua fome.  

A relação é que o batedor está com fome, a ação coletiva vai levá-lo ao motivo indireto 

de sua ação. Dessa forma, se dar a formação de uma estrutura complexa e mediatizada para a 

formação do objeto. Essas ações são chamadas por Leontiev (2016) de células que vão se 

interligando na formação de conceitos. Ele chama a atenção para a sociedade capitalista que 

estabelece uma ruptura nessa ação, cita o exemplo de um trabalhador da tecelagem que deve 

produzir o tecido para a sociedade, mas que ele está ali para ganhar o dinheiro (o motivo) e 

saciar a fome de sua família. 

Logo, essas atividades podem ser compreendidas como uma ação que o homem realiza 

para conseguir um desejo. É também nosso desejo que a estrutura elaborada em nosso caderno 

de atividades, possa conduzir os professores a uma compreensão de como aconteceu o processo 

histórico de cada conteúdo da atividade, por meio de uma estrutura lógica dos conteúdos por 

nós organizados. 

Em nosso caderno de atividades, os conteúdos estão divididos em duas partes: a primeira 

envolve um texto que trata dos aspectos históricos e a segunda é questões, demonstrações e 

exercícios. 

Quando levamos para sala a primeira atividade que avaliava os livros, procuramos 

proporcionar aos alunos da graduação em matemática o contato direto com uma obra símbolo 

do Movimento da Matemática Moderna no Brasil, por meio de uma trabalho em grupo que os 

conduzia a uma comparação da obra de Sangiorgi (1963) com uma obra mais recente – pautada 

em novos paradigmas educacionais. Também, discutimos as formas que, em diferentes 

períodos, livros de matemática brasileiros apresentam alguns de seus conteúdos. 

Na segunda atividade tivemos como objetivos:  apresentar o conceito de noves-fora e o 

procedimento da prova dos noves para operações elementares aos estudantes do curso de 

matemática; e discutir a prova dos nove enquanto processo de verificação de contas. 

A execução desses planos visava compreender e avaliar como os conteúdos da 

matemática escolar do passado poderiam ajudar na formação do docente do presente, pois além 
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de discutir questões de conteúdo matemático, poderiam fazê-lo refletir sobre a evolução dos 

currículos e dos métodos de ensino, situações que impactam diretamente no trabalho docente. 
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5 ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

Para que possamos proporcionar um acompanhamento das análises que fizemos, neste 

capítulo vamos retomar a nossa questão-foco que nos deteve nesse estudo, ou seja, como 

atividades/ações didáticas pautadas na História da Educação Matemática podem contribuir 

para a formação inicial ou continuada de professores e na sua visão sobre o ensino de 

matemática? Relembramos, também, que o objetivo foi  compreender como essas atividades 

podem contribuir com a formação inicial e continuada de professores a partir do estudo e da 

discussão de aspectos relativos às alterações e permanências de concepções relacionadas ao 

ensino de alguns tópicos da matemática escolar ao longo do tempo, para isso fomos testar as 

potencialidades de atividades práticas envolvendo a História da Educação Matemática (HEM) 

(construída de acordo com os pressupostos teóricos apresentados) no processo de formação do 

futuro professor de Matemática  

Optamos para nossa análise, acompanhar a trajetória de aprendizagem dos alunos 

registradas nas atividades recolhidas e também analisando as conversas que foram gravadas em 

áudio durante a aplicação das atividades.  

Percebemos que as atividades proporcionaram uma discussão que permite compreender 

um pouco do percurso histórico dos conteúdos, e as formas que os autores abordaram, em 

diferentes períodos, certos conteúdos.  

 

5.1 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 1  

 

Segundo Valente (2010) os livros didáticos apresentam-se ao longo da história como uma 

fonte importante para entendermos como o espaço escolar tem funcionado, logo, entendemos 

que é preciso que o futuro professor de Matemática tenha a capacidede de pesquisar e poder 

perceber quais as mudanças ocorridas na estrutura curricular dos conteúdos ao longo do tempo, 

para assim, compreender a filosofia do método que está sendo trabalhado no seu cotidiano. Pois,  

 

Precisamos trabalhar, portanto, e duramente, na suspensão das certezas (as nossas e 

as dos outros). Só aí começamos a habitar plenamente nosso próprio mundo, 

principiando a aprendizagem de um certo vocabulário, de um estilo de interrogar, de 

exercer certas operações conceituais, de dar inteligibilidade ao que se aprende, de 

aprender a pensar historicamente (NUNES, p. 179, 2006).  

 

 

A atividade teve início com a leitura por parte dos alunos de um texto produzido pelo 

professor e pelo pesquisador, tendo como base algumas bibliografía relevante ao tema.  Em 
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seguida solicitamos aos estudantes que observassem os eixos temáticos dos livros didáticos e 

os seus sumários, sempre buscando perceber semelhanças e diferenças na estrutura curricular 

adotada em cada período  que foram publicados. Vejamos abaixo as fotos dos capítulos 

trabalhados na atividade. 

Foto 1: Capítulo 3 do livro do Bianchini 

Fonte: BIANCHINI, Edwaldo. Matemática Bianchini. 8. Ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

 

Foto 2: Capítulo 2 do livro do Sangiorgi 

Fonte: SANGIORGI, O. Matemática: Curso Moderno para Cursos Ginasiais. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1966. 
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Depois, foi proposto que os alunos vissem e anotassem as estratégias didáticas adotadas 

por cada autor para apreentar os conceitos, quais técnicas foram utilizadas para desenvolver os 

cálculos, quais as características ou propriedades eram apresentadas, quais os tipos de 

exercícios propostos nas secções dos livros, como eram disponibilizados os elementos gráficos 

e/ou a diagramação dos livros e, por último, tentar perceber por meio de uma análise 

descricional, quais os elementos característicos de ensino de matemática de cada um dos livros. 

O trabalho foi sugerido para ser feito em duplas ou trios, para que cada questão fosse 

discutida. Eles liam os materiais com curiosidade, principalmente o livro do Sangiorgi, pois a 

sua maioria nunca teve acesso, mesmo os poucos que estudaram naquele período. Logo, 

manusear o objeto, acredita-se, pode despertar no aluno uma sensação de entusiasmo, que irá 

lhe proporcionar um novo olhar sobre os livros didáticos de matemática em diferentes épocas.  

Apresentaremos a seguir as perguntas elaboradas para atividade, apresentando o gráfico 

com as categorizações e um pequeno texto que busca retratar as percepções do grupo diante dos 

materiais manuseados. 

A primeira pergunta feita foi (Em relação à distribuição geral dos conteúdos no livro, 

onde se encontram alocados os tópicos ligados ao Máximo Divisor Comum” e ao “Mínimo 

Múltiplo Comum?)  

Com a intenção de perceber dentro de uma visão de distribuição de conteúdos em uma 

certa ordem estabelecida de acordo com o período, temos o resultado de acordo com o autor, 

com base nas respostas dos alunos: 

 

Gráfico 1: Livro do período atual 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Ao analisar o livro de Bianchini, 19 grupos (que representam 82,6 % ≅ 83%) perceberam 

que os conteúdos estão situados no Capítulo 4 que trata de divisibilidade. Um grupo, por 

exemplo, disse “Os conteúdos aparecem em um capítulo destinado a divisibilidade. Neste 
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capítulo são abordados os assuntos múltiplos, divisores, números primos, critérios de 

divisibilidade e por fim, MDC e MMC”. Tivemos 4 grupos (que representa 17,4 % ≅ 17%) que 

não identificaram o capítulo, fazendo outros comentários. 

 

Gráfico 2: Livro do período do MMM 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Olhando para o livro de Sangiorgi, tivemos 9 grupos (o que representa 39,1 ⁒  39%), 

afirmando que o conteúdo encontra-se no Capítulo 2, um identificou no Capitulo 4 (que 

representam 4,3⁒   4%), incluído no trabalho com radiciação. Alguns grupos, num total de 12, 

diferente do que esperávamos, aparentemente apontaram na perspectiva dos tópicos deste 

último livro (o que representa 52,2⁒  52%), aqueles que eles entendiam que tratavam de MMC 

e MDC ou sejam tópicos em que o MMC é encontrado de forma a auxiliar resolução de 

problemas. Apenas um grupo não respondeu essa questão (que representam 4,3⁒   5%).  

Na segunda pergunta (Quais estratégias os autores usam para introduzir os tópicos de 

MMC e MDC?) o objetivo era fazer com que os alunos percebessem o enfoque que o período 

representado é vivido pelos autores, por meio da perspectiva que é trabalhado. 

 

Gráfico 3: Livro do período atual 

Fonte:Elaborado pelo próprio autor 
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No livro do Bianchini, os alunos perceberam que há duas estratégias: a primeira é abordar 

os conteúdos trabalhados envolvendo situações problemas do cotidiano. Foram 15 as assertivas 

neste sentido (que representam 65,2%  65% do total). O grupo “D”, por exemplo, fala que 

“Primeiro explora a noção de decomposição em fatores primos. Usando essa ideia, o autor 

introduz uma situação-problema para explorar o conceito”. O grupo “R” concorda dizendo que 

“Ele traz uma contextualização e uma história que possa envolver o aluno. Não fala das 

propriedades, parte logo para a realização do cálculo e utiliza imagens para atrair o aluno”.  

A segunda estratégia detectada por oito grupos (que representam 34,8⁒  35% do total), 

foi o trabalho dos conteúdos de forma sequencial, como um dependendo do outro. Fato esse 

verificado na fala do aluno “V” quando fala que o estudo “Parte da introdução de múltiplos e 

divisores passando por suas características, fatoração dos números primos, para depois 

introduzir MDC e MMC”. O aluno “Q” complementa argumentando que o autor “Utiliza o 

método da fatoração e os tópicos são abordados logo após a explicação de múltiplos e 

divisores”. 

 

Gráfico 4: Livro do período do MMM 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Para o livro do Sangiorgi, percebemos que 22 alunos (o que representa 95,7⁒  96% do 

total), tem a convicção que o conteúdo do MDC é apresentado tendo como base a teoria dos 

conjuntos, onde o processo utilizado é representado pelo diagrama de Venn e feito a intersecção 

de conjuntos. Para confirmar tal evidência, o grupo “L” percebeu que se “Utiliza os conjuntos 

numéricos para identificar os números primos comuns através de intersecção de conjuntos”. 

Temos apenas um aluno (o que representa 4,3⁒  4% do total), que não respondeu. 

A terceira pergunta (Qual é o conceito de MDC apresentado? Está apoiado em outros 

conceitos, quais são?)  nos remete ao que o psicólogo Leontiev (2016) diz ser necessário para 
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definir um conceito: o princípio básico é saber identificar quais as características necessárias e 

suficientes do objeto. 

 

Gráfico 5: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

No livro do Bianchini, 16 grupos (que representam 69,6⁒  70% do total), observaram o 

conceito do MDC definido como o maior divisor de dois ou mais números. Este, tendo como 

base o conteúdo de divisibilidade, onde o maior divisor comum entre dois ou mais números, o 

representa. O grupo “R” é um exemplo, quando escreve: “O maior divisor comum de dois ou 

mais números é chamado de máximo divisor comum e é representado por MDC”. Outros 7 

grupos (que representam 30,4⁒  30% do total), citam que é um conceito apresentado 

implicitamente, por ser aplicado de forma direta com exemplos do cotidiano. Fato percebido na 

fala do aluno “J”, quando diz que “é um conceito apresentado implicitamente, tendo em vista 

que foi apresentado por meio de um exemplo, e reafirmado em seguida”. 

 

Gráfico 6: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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No livro do Sangiorgi, temos que 15 grupos (que representam 65,2⁒  65%) do total, 

compreenderam de forma unânime que o conceito é apresentado como sendo a operação que 

permite determinar o maior divisor comum de dois ou mais números, utilizando para isso, 

conhecimento do conteúdo de divisibilidade, depois fazendo a intersecção entre os conjuntos 

de divisores. tendo 8 grupos (o que representa 34,8⁒  35%) que percebe o mesmo de forma 

implícita O grupo “M” afirma que, “A operação que permite determinar o maior divisor de dois 

(ou mais) números é denominado máximo divisor comum, baseado na operação de conjuntos”. 

Na quarta pergunta (Qual é o conceito de MMC apresentado? Se está apoiado em outros 

conceitos, quais são?) os alunos deveraim observar as mesmas características do ítem anterior 

e tornar pública suas percepções. 

 

Gráfico 7: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Gráfico 8: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Para definir o conceito apresentado nos livros, percebemos que 16 grupos (o que 

representa 69,6⁒  70%) identificaram o mesmo conceito de MMC em ambos os livros, como 

sendo “o menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero”. Mas, existem 

alguns que não perceberam esse conceito bem claro (7 grupos, o que representa 30,4⁒  30%), 

no primeiro momento, na forma como é abordado no livro do Bianchini, que tem como base os 

múltiplos, divisores e a fatoração. No segundo momento, no livro do Sangiorgi, tem como base 

o estudo dos conjuntos, com ênfase na intersecção de conjuntos, feita após encontrar os 

múltiplos dos números dados. 

Na quinta pregunta (Que modos/técnicas são indicados para o cálculo do MDC?) buscou-

se que os alunos percebessem as diferentes técnicas que, de acordo com a época, os autores 

utilizavam para melhor aplicar os conteúdos na realidade do aluno e da sociedade. 

 

Gráfico 9: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Percebemos que 18 grupos (que representam 78,3%  78%), constataram duas técnicas 

utilizadas, a primeira é a decomposição dos números em fatores primos e a segunda é encontrar 

os divisores comuns entre dois ou mais números. Fato constatado na fala do grupo “G”, quando 

comenta que “A partir de uma situação problema, listar todos os divisores dos números, sendo 

o MDC o maior divisor comum”. Comentam também uma outra situação mais direta, que pode 

ser feita quando se decompõe individualmente os números em fatores primos, sendo o MDC 

encontrado o produto entre os primos em comum, com menor expoente. Teve cinco grupos  que 

representam (21,7%  22%),que perceberam outras maneiras. 
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Gráfico 10: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Enquanto que no livro do Sangiorgi, temos 13 grupos de alunos que observaram três 

formas diferentes de encontrar o MDC, a primeira é a decomposição dos números em fatores 

primos, a segunda é determinando os divisores comuns entre dois ou mais números, e a terceira 

por meio do dispositivo de Euclides (que representam 56,5%  57%). Fato argumentado nas 

palavras do grupo “N” que servem para a 1ª e 3ª formas, ao dizer que a “Decomposição em 

fatores primos, chamando de fatoração completa, é feito por divisões sucessivas (conhecido por 

dispositivo prático de Euclides)”. Já a 2ª forma, está bem descrita nas palavras do grupo “R”, 

quando diz “Encontrar o conjunto dos divisores de cada número, encontrar o conjunto 

intersecção e encontrar o maior elemento do conjunto. Decompõe os números em fatores primos 

e em seguida multiplica os fatores primos comuns tomados com os seus menores expoentes. O 

produto será o MDC”. Temos 10 grupos (que representam 43,5%  43%), que viram apenas a 

intersecção de conjuntos como técnica utilizada. 

Na sexta pergunta, fazemos um questionamento semelhante, sendo agora em relação ao 

MMC, para sabermos (Que modos/técnicas são indicados para o cálculo do MMC?) 

De modo semelhante ao ítem anterior, os alunos devem identificar se os autores utilizam 

uma ou mais técnicas e deverá citá-las. 
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Gráfico 11: Livro do período atual  

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

No livro atual a principal técnica apontada por 21 grupos (o que representa 91,3⁒  91%) 

é a decomposição dos números em fatores primos. Temos 2 grupos (o que representa 8,7⁒  

9%) que perceberam outras maneiras. 

 

Gráfico 12: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Já no livro antigo do período do MMM, 12 grupos (o que representa 52,2⁒  52%) 

perceberam que era feito encontrar os múltiplos de dois ou mais números e depois montavam 

os conjuntos e por meio da intersecção de conjuntos, descobriam o maior múltiplo comum 

(MMC). Os outros 11 grupos (o que representa 47,8⁒  48%) perceberam que era feito por meio 

da decomposição de dois ou mais números e também pelo dispositivo de Euclides. Neste caso, 

pode-se considerar que metade dos grupos perceberam os dois métodos. 
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A sétima pergunta, os grupos deverão buscar (Que outros conceitos relacionados com os 

conteúdos de MMC e MDC são apresentados nas seções que tratam desses temas?) 

Agora, é preciso identificar os principais conceitos que o aluno deva ter adquirido 

anteriormente, segundo os autores para melhor compreender o processo de encontrar o MDC e 

MMC de dois ou mais números. 

Logo, os grupos ao analisar os livros, constataram que os conceitos que se encontram de 

forma explicita auxiliando a conceituar MDC e MMC são basicamente quatro: divisibilidade, 

números primos, múltiplos e divisores, em ambos os livros. 

 

Gráfico 13: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Sendo no livro do Bianchini 21 grupos (que representam 91,3%  91%), perceberam a 

divisibilidade, os números primos e os múltiplos e divisores sendo que 2 grupos (que 

representam 8,7%  9%) não perceberam com clareza, fazendo anotações semelhantes. 

 

Gráfico 14: Livro do período do MMM 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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No livro do Sangiorgi, 20 grupos (que representam 86,9⁒  87%), perceberam as 

operações com números inteiros, expressões algébricas, potenciação, radiciação, múltiplos, 

divisibilidade e números primos. Os outros  3 grupos (que representam 13,1⁒  13%) comentam 

percepções, mas não especificam conceitos.  

Na oitava pergunta, queremos que os grupos identifiquem (Quais características ou 

propriedades do MDC e do MMC são apresentadas? Como elas são apresentadas aos alunos?) 

Nesta questão os alunos devem buscar nos livros se apresentam definidos propiedades 

que podem sustentar as definições. 

 

Gráfico 15: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

No livro atual do Bianchini, os alunos ficaram divididos quando a questão foi identificar 

as propriedades, pois, 5 alunos (o que representa 21,7⁒  22%) disseram não ter encontrado 

nenhuma propriedade, enquanto 17 alunos (o que representa 73,9⁒  74%), perceberam que 

está implícita a ideia nos exemplos práticos, não citando quais propriedades encontrou ou como 

é possível evidenciar nos problemas do cotidiano e apenas um aluno (o que representa 4,4⁒  

4%)  diz ter encontrado as propriedades de fechamento, comutativa, elemento neutro e 

associativa. 
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Gráfico 16: Livro do período do MMM 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Já no livro do Sangiorgi, 17 alunos (o que representa 73,9⁒  74%), encontram as 

propriedades de fechamento, comutativa, elemento neutro, associativa e distributiva, 

argumentando que está explicado de forma detalhada no livro, sendo apresentado por meio de 

exemplos. Enquanto 6 alunos (o que representam   26,1⁒  26%), disseram não ter encontrado 

ou não respondeu. 

A nona pergunta, os grupos devem (identificar quais os tipos de exercícios trabalhados?) 

Aquí, o aluno vai conhecer como os problemas são elaborados em cada período. As 

respostas dos alunos foram quase que unânimes nos dois livros trabalhados, no sentido 

quantitativo, verificando um estilo de trabalho referente à época bem definido entre os autores 

dos dois períodos distintos. 

 

Gráfico 17: Livro do período atual  

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

No livro do autor do período atual, temos 22 grupos (que representam 95,8⁒  96%),), 

que perceberam o enfoque do livro do Bianchini são exercícios de aplicação e problemas 

envolvendo situações cotidianas. Enquanto, só 1 grupo (4,2⁒  4%), não respondeu. 
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Gráfico 18: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Enquanto no livro do autor do MMM, que é o livro do Sangiorgi, tivemos 22 grupos (que 

representam 95,7⁒  96%), que perceberam o enfoque principal ser os exercícios de fixação no 

decorrer dos capítulos e também possuir alguns exercícios de aplicação. Temos 1 grupo (que 

representam 4,2⁒  4%), não respondeu. 

Quando a décima pergunta foi (Como são apresentados os elementos gráficos e a 

diagramação dos livros?) 

A pergunta deve ser levada em consideração os tipos de materiais tecnológicos 

disponíveis em cada período. Assim, como a forma que o conteúdo era trabalhado com que 

finalidade pelos autores, obedecendo uma tendência de ensino. 

 

Gráfico 19: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

A resposta no livro do Bianchini dada pelos, 22 grupos (o que representa 95,8⁒  96%), 

foi ser bastante ilustrado, possuindo imagens, tabelas e contextualização. Sendo que 1 grupo (o 

que representa 4,2⁒  4%), não respondeu.  

22
96%

1
4%

Bianchini

Bastante ilustrado, possui imagens,
tabelas e contextualização

Não respondeu

22
96%

1
4%

Sangiorgi

Exercícios de aplicação Exercícios de
fixação

Não respondeu



47 
 

 

Gráfico 20: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Enquanto que, no livro do Sangiorgi, 22 grupos (o que representa 95,8⁒  96% ) disseram 

que o livro não utiliza gráficos, tabelas, apenas texto bastante denso e diagramas para 

representar conjuntos.Sendo que 1 grupo (o que representa 4,2⁒  4%), não respondeu. 

Para o último questionamento, na décima primeira pergunta, os grupos são indagados se 

(Mesmo a partir de uma análise preliminar e pontual é possível perceber elementos 

característicos dos momentos do ensino de matemática de cada um dos dois livros (MMM e 

período atual). Reveja o texto que introduz essa atividade e descreva esses elementos com 

exemplos retirados dessas duas obras). 

Os alunos são conduzidos a perceberam as características marcantes de cada período para 

o ensino dos conteúdos matemáticos em sala de aula, tendo como base a sua aplicação em 

beneficio próprio e social. 

 

Gráfico 21: Livro do período atual  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Os grupos perceberam que os elementos característicos dos momentos do ensino de 

matemática de cada um dos dois livros (MMM e período atual), condizem com a visão daquele 

momento, pois no livro atual, 21 alunos (que representam 91,2⁒  91%) identificaram três 

características básicas: Resolução de problemas, levar em conta a realidade do aluno, 

trabalhando problemas do cotidiano e o tratamento da informação. Sendo que 2 grupos ( que 

representam 8,8⁒  9% ), não identificaram ou não responderam. 

 

Gráfico 22: Livro do período do MMM  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

No livro MMM, a principal característica identificada por 22 alunos (que representa 95,8⁒ 

 96%), é o elevado grau de rigor lógico e uso da teoria dos conjuntos como elemento 

responsável pela unificação dos conteúdos. Apenas 1 grupo (que representa 4,2⁒  4%), não 

respondeu. 

Portanto, os alunos apresentaram suas percepções frente aos materiais utilizados, 

procurando dizer o seu entendimento sobre conceito, características, técnicas, elementos 

gráficos, tipos de exercícios. A construção foi em grupo, onde as discussões nos pequenos e 

grande grupo, proporcionaram a dinâmica do debate, proporcionando uma oportunidade de 

contribuir para uma mudança de concepção sobre a distribuição dos conteúdos de Matemática 

nos livros didáticos, através do manuseio de um material antigo e um novo, de forma prática.  
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5.3 IMPRESSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 1 

 

Pelos comentários feitos durante a aula quanto pelas respostas dadas nas atividades foi 

possível perceber que havia uma curiosidade dos estudantes sobre o fato dos livros didáticos de 

Matemática hoje não apresentarem algumas formalizações e demonstrações de propiedades 

ligadas ao MDC e ao MMC como é comum no curso de Matemática onde disciplinas 

específicas as priorizaram. Os estudantes mencionaram que escutaram relatos de parentes e 

amigos quanto a rigorosidade com que a matemática era reproduzida nas aulas das décadas de 

1960, 1970. Além do rigor do conteúdo, situações como as que envolviam punições também 

foram mencionadas e a palmatória é um símbolo desse modelo de ensino. Um relato em especial 

foi marcante: um aluno disse que alguns colegas chegavam a quebrar a palmatória enquanto o 

professor estava distraído para que naquele dia não houvesse castigo, se errassem as perguntas 

da tabuada. 

Foi possível perceber que os estuantes fizeram, durante a atividade, uma leitura detalhada 

do material, analisando com especial curiosidade o livro de Osvaldo Sangiorgi (1966), talvez 

em virtude de terem já discutido na disciplina das influencias do MMM.  

Em outro momento, um grupo de estudantes mencionou que o professor da disciplina de 

Teoria dos Conjuntos da graduação havia feito uma atividade de comparação do livro atual da 

disciplina com outro publicado na década de 1970: “Estudando teoria dos conjuntos através do 

livro Teoria Ingênua dos Conjuntos (1973) é possível notar uma grande diferença na forma 

como os conteúdos são abordados, pois há apenas definições, teoremas, proposições, mas não 

há exemplos ou até mesmo exercícios em determinados capítulos. Já na edição de 2001 do 

mesmo livro ocorreu uma mudança na linguagem e também a presença de alguns exemplos”. 

Estas situações ajudam os profesores a perceberem, como afirma Gomes (2007), que ao longo 

do tempo há alterações nos conteúdos, nas abordagens, nas concepções, nas finalidades e nos 

valores propostos para a educação, mas parece que não é fácil para as pessoas comuns 

perceberem isso, e talvez não o seja também para os professores de matemática.  

Pelo relato dos estudantes, temos outro exemplo em que mesmo se tratando de livros de 

um mesmo autor, há alterações em sua forma de escrita por influencia de aspecto aspectos que 

ainda não podemos determinar com certeza. O que se pode afirmar, entretanto, é que o livro de 

Sangiorgu, um dos ícones do MMM no Brasil é bem diferente dos livros atuais editados 

especialmente após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e de 
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recomendações feitas a partir do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado em 

1985, mas aperfeiçoado nas duas últimas décadas.  

Percebemos que os estudantes não identificaram claramente que ao observar as 

estratégias utilizadas nos dois livros para introduzir os conteúdos: enquanto o livro mais antigo 

partia de definições, o mais recente apelava para problemas como estratégia motivacional. Eles 

também só perceberam a partir da intervenção do professor, durante a realização da atividade, 

que MDC e MMC são consideradas “operações” sobre conjuntos para o livro mais antigo e um 

“número com certas características” para o outro. Outra percepção de alguns alunos que causou 

estranheza a estes pesquisadores é que um grupo de estudantes diz perceber que no livro mais 

atual (Bianchini) é onde se percebem mais indicações de propriedades matemáticas no conteúdo 

apresentado.  

Essas respostas podem ter surgido por falta de clareza das questõees propostas: em um 

dos materiais recolhidos um grupo de estudantes escreveu:  

As atividades aqui apresentadas estavam bem. Conseguimos aprender mais, 

principalmente a avaliar livros didáticos, destacando as características históricas que são 

percebidas. Acreditamos que as questões poderiam ser reformuladas, algumas muito 

parecidas, mas diferentes, muito embora não estava tão explicito assim a diferença, as 

vezes causando confusão para nós que respondemos (Grupo M). 
 

Por último, os estudantes destacam que o enfoque do livro mais atual parece estar na 

aplicação dos conhecimentos e na resolução de problemas cotidianos, enquanto o livro mais 

antigo apoia-se em certo rigor lógico e no uso da teoria dos conjuntos como elemento base para 

a explicação dos conteúdos. Vejam o que dizem os alunos K e Z. 

O aluno K diz que, no livro do Bianchini “os conteúdos são apresentados dentro de um 

contexto, utiliza-se uma ideia de correspondência”, enquanto no livro do Sangiorgi “os 

conteúdos são apresentados de forma direta, não existe contextualização, usa-se a ideia de 

conjuntos”. 

O aluno Z falou que, no livro do Bianchini “há uma menor rigorosidade na formalidade 

da abordagem do conteúdo, tornando menos abstrato, aproximando o aluno do seu cotidiano. 

Enquanto no livro do Sangiorgi, tem-se “um elevado grau de generalidade, abstração e valor 

lógico, dando ênfase na estructura de axiomatização com consequente distanciamento da 

matemática de problemas práticos”. 

Alguns estudantes apontam que essa atividade foi importante para a compreensão da 

HEM, pois é importante observar os contextos históricos que a matemática está inserido. Para 

os alunos do grupo “X”, por exemplo,  
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“A atividade proposta da análise sobre os livros foi interessante, pois apenas 

a leitura dos mesmos não teria o resultado satisfatório de aprendizagem, na 

qual essa atividade proporcionou, uma melhor ótica sobre a forma de 

abordagem de conteúdo e de como esses são construídos em livros produzidos 

em épocas distintas”.  

 

Assim, supomos que essa atividade colocou em prática a observação que os livros 

didáticos, em cada época, são influenciados por seus contextos educativos. Para Valente (2010), 

cabe à HEM problematizar essas afirmações, refletir e criticar tais representações, tendo como 

base por exemplo fontes (livros didáticos) advindas das práticas pedagógicas realizadas noutros 

tempos dentro da escola e em especial na sala de aula. 

Ao final dessa atividade, alguns comentários sobre a proposta didática chamaram nossa 

atenção: 

Tem uma significação muito grande observar e identificar essas obras tão 

grandiosas para a matemática O tipo de atividade, aqui aplicada, é de grande 

valia na formação acadêmica, pois traz a tona questionamentos que merecem 

ser ruminados pelos futuros professores. Conteúdos e práticas que são 

efetivados em sala de aula, muitas vezes sem reflexão e de forma mecânica, 

esse tipo de atividade faz o futuro professor meditar e tomar consciência de 

sua responsabilidade em relação a atividade que se propõe e em relação a 

formação dos indivíduos os quais lhe serão confiados. Conclui dizendo: 

Proveitosa e necessária! (Grupo W). 

 

Este primeiro trabalho foi muito interessante e altamente contribuinte para o 

meu conhecimento. Passamos muito tempo ligado a uma Matemática formal, 

esquecemos de estudar esses mínimos detalhes que é observar e analisar 

conteúdos de dois livros ou mais. (Grupo S) 

 

Acreditamos, portanto, ter atingido o objetivo desejado, ou seja, permitir que os 

estudantes identifiquem através da avaliação de alguns aspectos de diferentes livros didáticos 

as características básicas utilizadas pelos autores que reportem aos modos de se ensinar 

matemática do período em que foram publicados.  

 

5.4 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 2 

  

A primeira parte desta atividade também consistía em um texto elaborado a partir da 

dissertação que abordava o tema “Um estudo sobre diferentes abordagens da prova dos nove 

presentes em livros didáticos de aritmética (1890-1970)” da pesquisadora Alana Godoy Lacava, 

trabalho realizado no ano de 2017, que apresentava traços históricos do uso da prova dos nove 

e sugeria que ela poderia ser considerada, para além de um conteúdo matemático, uma prática 

social. Para a segunda parte, foi preparado uma sequência de atividades que buscava 



52 
 

proporcionar conpreensões sobre a ideia de “noves-fora” e da prova dos nove como técnica de 

conferência de operações básicas.  

Para a realização da atividade, solicitamos aos estudantes que se reunissem em grupos de 

2 ou 3 alunos e que os espaços para as respostas no material entregue poderiam ser preenchidos 

de forma individual, se dessejassem. Avisamos, ainda que faríamos a gravação da aula em 

áudio.  

Após os alunos lerem o texto que introduziu a atividade daquele dia, foram feitos 

questionamentos pelo profesor sobre as informações que os alunos tinham sobre a prova dos 

nove. Também foi questionado o que eles acharam de relevante no texto e se concordavam com 

a idéia de que aquele conteúdo poderia ser entendido como uma prática social. O resultado é 

que muitos apontaram que tinham ouvido falar na prova dos nove no comércio ou por parentes, 

geralmente mais velhos, mas a maioria não sabia como funcionava. 

Nas atividades que se seguiam o professor apresentou a ideia de conceito de noves-fora 

como consciente com o conceito de raíz digital um número inteiro, ou seja, sendo o resultado 

de uma soma recursiva de seus dígitos até que no resultado reste apenas um algarismo. Os 

exercícios conduziam o estudante a perceber que se um número não é múltiplo de 9, sua raiz 

digital será o resto da sua divisão por 9 – daí o fato de a raiz digital também ser chamada de 

noves-fora em países como Brasil e Portugal.    

Um aluno comentou que fazia apenas somar todos os algarismos de um número, o 

professor aproveitou o momento, para fazer um questionamento se eles sabiam dizer se dar 

certo para todos os números e, se sim, por quê? As atividades que se seguiram serviram para 

reforçar, com exercícios práticos como se calcular os novesfora de números aleaórios e, 

posteriormente, apresentou uma demonstração formal de que a raíz digital de qualquer número 

é exatamente o resto da divisão desse número por nove. 

Em seguida apresentou-se o método da prova dos nove que argumentava que para uma 

determinada conta (de adição, subtração, multiplicação ou divisão) estar correta, o noves fora 

do resultado deveria coincidir com o noves-fora das parcelas envolvidas – ou dos minuendo e 

subtraendo (no caso da subtração), dos fatores (no caso da multiplicação) e dos divisor, 

dividendo, quociente e resto (para as divisões), respeitando algunas características para cada 

operação.  

Os demais exercícios, além de sugerirem a fixação dos procedimentos apresentados, 

indicavam a verificação por demonstrações que quando a operação era feita corretamete, os 

noves-fora do resultado e das partes da operação (segundo combinações específicas) 

coincidiam. 



53 
 

Os dados obtidos na aplicação da atividade, como dito anteriormente, foram realizados 

por meio de gravação de áudio, registros das observações do diário de campo e respostas 

escritas em questões da própria atividade. Dos registros dos estudantes, 41 responderam à 

primeira questão da atividade (Você já tinha ouvido falar sobre a prova dos noves e tirar o 

noves fora de um número? Se sim, explique de onde você conhece e se sabe fazer) e apenas 5 

nunca tinham ouvido falar em “prova dos nove”. Entretanto, dos que já a conheciam, ao menos 

uma dezena não sabem ou não se lembram de como se aplica esse procedimento.   

 

Gráfico 23: Ouviu falar em prova dos nove 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

É interessante perceber como 19 (parte vermelha e lilás do gráfico) dos 41 participantes 

da atividade apontam já terem ouvido falar em “prova dos nove” ou nos “noves fora” a partir 

de conversas ou estudos feitos com parentes (geralmente pessoas mais velhas, como pais e avós) 

ou no seu local de trabalho, no comércio, por exemplo: isto representa aproximadamente 46 % 

dos estudantes observados. Esta última informação reforça as palavras de Lacava e Costa 

(2016), que apontam a prova dos nove como uma prática social. Pois, 

 

Uma prática social é também uma prática cultural e vice-versa, pois, quando 

se refere a uma prática mesmo que seja realizada por uma só pessoa é 

considerada social por envolver a memória de um conjunto de ações que estão 

relacionadas aos integrantes de uma comunidade humana. Além disso, uma 

prática é sempre geradora de cultura e por isso deve ser sempre considerada 

como cultural (LACAVA, COSTA, 2016, p. 56). 
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Alguns estudantes (11, parte verde do gráfico, o que representa aproximadamente 27% 

da nossa amostra) também indicaram que aprenderam a prova dos nove na escola ou em casa 

com pais ou avós, enquanto eram alunos da educação básica – uns mais jovens, onde pais e 

avós tinham aprendido e confiavam no método, e outros, notadamente aqueles com mais idade, 

que passaram pela escola há alguns anos. 

Mesmo os alunos que já tinham estudado o método na escola ou em casa, com 

familiares, não conheciam as demonstrações que provam a veracidade da aplicação da prova 

dos nove. Entre eles havia um aluno já formado em engenharia que relatou ensinar até hoje a 

seus filhos a prova dos nove e que não sabia que a mesma havia sido retirada dos livros didáticos 

atuais. 

Depois de efetuar algumas operações, o aluno A15 diz: “Observa-se que são diferentes 

operações que chegam no mesmo resultado. O valor dos nove fora é igual ao resultado da raiz 

digital de um número”. Conclusão feita com sucesso. 

Logo, em seguida, a segunda questão, foi proposto um exercício com alguns números e 

perguntamos (“Depois que você encontrar a raiz digital dos números indicados nos itens do 

exercício 1 compare os resultados com os restos das divisões daqueles números por nove. Qual 

é a sua conclusão? Será que isso sempre será assim? “) 

Vejamos o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 24: Comparação da raíz digital e a divisão por nove  

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Das 41 respostas obtidas, 31 (que representa aproximadamente 76%) confirmam que 

fizeram os cálculos com os valores apresentados, e o valor do resto da operação da divisão por 

nove efetuada nas contas, coincide com o valor da raíz digital do mesmo número dado. Porém 

uma parte desses (6 alunos, que representa aproximadamente 15%), acreditava que a afirmação 

era válida pelo menos para os números apresentados, e foram apresentando outros testes para 

confirmar o fato para outros exemplos. Apenas 4 alunos diferenciam seus posicionamentos, 

sendo dois que não responderam, o que representam aproximadamente 9% dos estudantes 

observados. 

Com a terceira questão (Discuta com seus colegas como a prova dos nove para a 

subtração se relaciona com a prova real da subtração. Escreva suas conclusões aqui) 

esperávamos que os estudantes relacionassem o modo de obter os noves-fora pas parcelas 

envolvidas na operação com a observação que as operações de adição e subtração são inversas 

e obtivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 25: Relação entre provas real e prova dos nove 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Ao verificarmos o material, temos que a maioria (29 alunos, que representa 

aproximadamente 71%) veem a relação como uma consequência da prova real, onde o 

minuendo é igual a soma do subtraendo com o resto, o restante não entendeu ou não respondeu 

(12 alunos, que representa aproximadamente 71%).  

Alguns estudantes, como o aluno B, escreveu: “transformamos a prova dos nove da 

subtração b-a=c em prova dos nove da soma b=a+c”. O aluno Z cita que “As provas se 

equivalem, já que estamos trabalhando com operações contrárias onde queremos os restos do 
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determinado número onde são retirados os múltiplos de 9”. Dois alunos apontam não ter 

entendido a questão e o aluno A13 profunda a discussão vendo que a prova dos nove pode ter 

erro, chegando a dizer que este fato influência na relação, citando: “Não, pois existe situações 

que a prova dos nove não mostra o resultado real, exemplo com o resultado 410 e 401, na prova 

dos nove os resultados são os mesmos”. Ao nosso ver, é evidente a apresentação do erro, mas 

nada tem a ver com a relação feita na questão. 

Em seguida, foi apresentado o processo de como encontrar a prova dos noves nas contas 

de multiplicação e divisão, seguindo o mesmo padrão anterior (indicação de como obter os 

noves-fora das parcelas da operação e como compará-la com o noves-fora do resultado, seguido 

de exemplos e exercícios de fixação). 

Na quarta questão os alunos deveriam responder o que se pode dizer acerca da eficácia 

do método em confirmar a exatidão de operação (Confira os resultados das operações? A que 

conclusões pode-se chegar sobre a eficácia desse método de verificação de operações?).  

 

Gráfico 26: Eficácia do método de verificação das operações  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Vemos que 39 alunos, aproximadamente 95%, perceberam com os exercícios realizados 

que a prova dos nove não identifica todas as vezes que uma operação está errada pois dois 

números diferentes potem ter a mesma raíz digital (noves-fora), então um resultado pote estár 

errada e o método não identificar isso. Tivemos apenas um aluno que não percebeu e outro que 

não respondeu esta questão – mesmo após respostas dadas oralmelnte em consequência do 

questionamento feito pelo profesor durante a realização da atividade.  
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O aluno E, ainda a obre esse tema, diz: “A prova dos nove fora diz que as operações estão 

certas. Se a prova dos nove der errado, então a operação está errada. Se a prova dos nove está 

certa, não se pode afirmar nada”. Já o aluno T diz que:  

“Nessas operações a prova dos nove aponta que a operação está correta, porém 

os resultados estão incorretos, conclui-se que quando a prova dos nove está 

certa, não necessariamente a operação está correta, porém quando está errado, 

necessariamente a operação está errada”.  

 

Na quinta questão (O fato da prova dos nove não garantir que a operação está correta 

poderia explicar (ou justificar) sua saída do currículo escolar? Comente) Obtivemos as 

seguintes respostas: 

 

Gráfico 27: Prova dos nove fora do currículo  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Dos 41 alunos que fizeram a atividade, (34 alunos, que representa aproximadamente 

83%), acham que sim, pois devido ao método não garantir eficiência e ser preciso recorrer a 

outro método, que pode ser a prova real, muito utilizada atualmente. Dos outros (7 alunos, que 

representam aproximadamente 17%), parte acha que deveria ser ensinada, pois ajudaia os 

alunos na compreensão das quatro operações, outros não indicam motivo. O aluno A, por 

exemplo, disse que “Não é confiável, devemos fazer a prova real de qualquer forma”. Já o aluno 

D afirmou que “Para o meio científico a falha do método não é admissível”. Seguindo o aluno 

“Y” complementa dando um exemplo,  

“Sim, pois como ela tem a função de verificação de resultados e nem isso ela 

pode afirmar de certeza, então acredito que seja melhor tirar. Exemplo na 

situação de solo na divisão 351.258/3 a resposta correta é 117.086, mas um 
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erro comum é o resultado ser 11.786, e fazendo a regra dos nove fora o 

resultado seria correto e podemos verificar que não é”. 

  

E para finalizar, o aluno “A10” afirma que “Sim, pois como a eficácia não é garantida, a 

prova pode ter caído em desuso no ciclo acadêmico”.  

Na sexta questão (Agora indique como poderia ser as regras para se verificar a correção 

de uma operação usando uma “prova dos 3” ou “prova dos 5”, por exemplo? Você teria uma 

explicação de porquê a prova dos nove ficou mais famosa que essas outras?) os alunos são 

desafiados a pensar em outros tipos similares de verificação de contas que poderiam ser 

elaborados. 

 

Gráfico 28: Como fazer a prova dos três e dos cinco 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Auxiliados pela discussão conduzida pelo professor – aliás como ocorreu durante toda a 

atividade – a maioria dos estudantes (73%) responderam que em virtude do nosso sistema ser 

de base 10, a prova dos nove tem maior facilidade na execussão. O aluno A, por exemplo, disse 

que “O 3 é divisor de 9, logo tem o mesmo mecanismo, a [prova] dos 5 não condiz com a raiz 

digital, ficou mais famosa, pois há uma eficácia maior já que condiz com a raiz digital”, já o 

aluno A5 falou que  

“A prova dos 3, por exemplo, funciona tanto pela raiz digital como pelos “três 

fora” já que 9 é múltiplo de 3. Já a “prova dos 5” só vale utilizando os “cinco 

fora”, deste modo, A “prova dos nove” ficou mais famosa pela facilidade do 

uso da raiz digital, que não é possível com outros números”.  
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O aluno busca explicação por meio de tentativa de dividir números aleatórios por 3 e 

depois por 5, para evidenciar a preferência dos estudos pela prova dos nove, já que com outros 

números o cálculo é mais longo e não se consegue fazer a raiz digital. 

 

5.6 IMPRESSÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 2 

 

No dia da atividade os estudantes se mostraram muito ansiosos: eles já haviam sido 

avisados na aula anterior que naquele dia a atividade versaria sobre a prova dos nove e se 

mostraram muito curiosos porque alguns já haviam estudado na escola básica ou já tinham 

ouvido falar em conversas com pessoas mais idosas.  

Após a leitura do texto inicial, em uma das suas primeiras intervenções o professor 

apontou que em virtude da influência da Igreja Católica no ocidente, durante a Idade Média, 

discutir novos conhecimentos era algo controverso e até perigoso, então a produção de novos 

fatos matemáticos e científicos se deslocou para o oriente. No caso daquele conteúdo que 

estábamos estudando podemos dizer que  

A prova dos nove era tratada por vários escritores árabes em séculos passados, 

incluindo o matemático al-Khowârizmî que viveu no século IX. Esta 

concepção foi seguida por diversas outras aritméticas árabes e nelas 

geralmente se ensinavam regras para efetuar cálculos modelados nos 

algoritmos hindus. Um dos processos que estavam presentes na aritmética de 

al-Khowârizmî, usado para testar cálculos aritméticos, é o que conhecemos 

hoje como noves-fora (EVES, 2004). 

 

E e atividade permitiu que, para além da discussão da prova dos nove como uma prática 

social históricamente constituída, os estudantes exercitassem seu procedimento prático e 

entendessem conceitos e justificativas do método. A sequência de explicações intercalada com 

questões que ora objetivavam a fixação de conceitos e procedimentos, ora sucitavam a reflexão 

e a testagem de hipóteses, conduziu os alunos a verificar o resultado de operações e analisassem 

a confiabilidade da prova dos nove. E, ainda, os alunos foram conduzidos, na última questão, a 

fazer as possíveis “prova dos 3” e “prova dos 5”.  

Finalmente, ao final da atividade, solicitamos aos estudantes que apontassem suas 

compreensões sobre uma atividade que envolvia uma prática social que também foi marcante 

para a matemática escolar em determinados períodos. O aluno A6, por exemplo, disse que 

“devemos conhecer e refletir sobre as práticas educacionais do passado, reconhecer a 

importância dessas práticas no seu tempo e lugar e na contribuição para o desenvolvimento da 
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ciência matemática composta por práticas sociais como as que vimos hoje”, enquanto o aluno 

V afirmou que  

 

“A atividade foi muito interessante e bastante produtiva, pois é um assunto antigo e que muitas 

pessoas como eu, conheciam através de parentes mais velhos, que às vezes nem conheciam a 

matemática envolvida, mas conheciam o objetivo. Para mim foi de grande importância. Adorei 

a atividade e o modo como foi desenvolvida e aplicada. Envolveu a todos do inicio ao fim”. 

 

O aluno I, entendeu a prova dos nove como uma prática cultural, e achou a atividade 

interessante, por abordar “questões do nosso dia a dia e algo tão cultural e utilizado no passado, 

e principalmente, saber a matemática por trás, fora o porque que aquilo se iniciou e não outro 

tipo de prova, como citado numa das atividades”. 

O aluno K, disse já ter estudado enquanto jovem, nos anos 1970, “(…) mas só conhecia 

o básico, que era fazer as quatro operações” e além de relembrar ele disse que agora tem “um 

olhar aprofundado e mais maduro, [pois] tive a percepção de suas falhas e de suas características 

além de entender em qual sentido posso encaixar esse conteúdo enquanto faço”.  

O aluno U comentou que “o material disponibilizado antes da aula nos ajudou na 

compreensão do que seria discutido” Ele também gostou da proposta pois “ficou parecida com 

uma oficina envolvendo debates e experiências vividas por todos na sala de aula”. Continua o 

relato dizendo que “o método permite avaliar enquanto estamos aprendendo ou relembrando 

determinados conteúdo. Nos ajudam também a aprender velhos métodos, que no caso eu só 

tinha ouvido falar”. 

Nesse sentido, entendemos ser bastante produtivo que a disciplina de História da 

Educação Matemática desenvolvida não apenas com atividades teóricas, mas que permitam ao 

licenciado o desenvolvimento de atividades práticas sobre métodos de ensino ou a análise direta 

de materiais que foram usados em outros contextos escolares pode ajudar o professor a 

problematizar sua prática profissional e questionar os atuais métodos e currículos que lhe são 

impostos como resultante de alterações e permanências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve o prósito de formalizar e analizar atividades práticas envolvendo 

a História da Educação Matemática na formação de professores, ambas aplicadas em uma 

disciplina do curso regular de licenciatura em Matemática de modo a permitirem que o (futuro) 

professor possa questionar-se sobre os conteúdos que compõe o currículo matemático escolar 

e os modos como estes são apresentados nos livros didáticos. Para tanto buscamos compreender 

o que é uma atividade a fim de elaborar uma sequência didática.  

O mestrado profissional é uma oportunidade de iniciação à pesquisa para mim, mas 

principalmente um espaço para minha capacitação.  

lembro-me, enquanto aluno do 2º ano do curso de magistério da Escola Estadual Professor 

Antonio Dantas, na cidade de Apodi-RN, do professor de Ensino de Matemática dizer em voz 

alta: “a Matemática é o alfabeto com que Deus descreve o universo”, em referência a uma fala 

de Georg Cantor e completou: “esse alfabeto só pode ser descrito em matemática com a 

linguagem dos conjuntos”. Tendo, portanto, estudado na escola básica nas décadas de 1970 e 

1980, e pessoalmente concordo com a afirmação de que foi um período em que a linguagem 

dos conjuntos podía ser “considerada um meio unificador para a aprendizagem dos conceitos 

matemáticos, essa nova linguagem atribuída à matemática teve sua inserção nos currículos e 

programas, em decorrência da reforma da matemática, ou movimento da Matemática 

Moderna”, como dizem Arruda e Flores, (2010, p. 406).  

Eu penso, então, ter sido muito produtivo para minha formação pessoal e profissional o 

desenvolvimento dessa pesquisa, pois minha incursão pela HEM, mesmo que introdutória, me 

permitiram enxergá-la como um referêncial que me permite de analizar os/as atuais currículos, 

propostas de formação docente, concepções de ensino,  manuais didáticos, cursos de 

capacitação práticas educativas, materiais didáticos se alterando ou se consolidando de acordó 

com forças e interesses que são dominantes em determinados espaços e tempos distintos.  

Permitimos a todos os envolvidos na pesquisa (alunos, pesquisador e orientador) a 

vivência de momentos únicos de manuseio de livros que, em muitos momentos do estudo da 

HEM só são citados ao longe. Os estudantes se permitiram perceber o que a literatura relativa 

ao Momimento da Matemática Moderna chamou de excessivo formalismo e uso ostensivo da 

teoría dos conjuntos.  Em outro momento a prova dos noves, que por vezes aparece em ditos 

populares, agora é compreendida por futuros professores de Matemática que não tinham noção 

de como funcionava e, por isso, poderiam até se sentir menosprezados. 

Exemplo dessas concluões são os relatos dos alunos abaixo: 
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“As atividades aqui apresentadas estavam bem. Conseguimos aprender mais, 

principalmente, ao avaliar livros didáticos, destacando as características 

históricas que são percebidas. Acreditamos que as questões poderiam ser 

reformuladas, algumas muito parecidas, mas diferentes, muito embora não 

estava tão explicito assim a diferença, as vezes causando confusão para nós 

que respondemos” (Aluno M). 
 

“Sou funcionário em uma loja do comércio de Natal-RN e tenho contato com 

um cliente idoso (cerca de mais de 70 anos) que sempre chegava até loja e 

brincava perguntando: ‘246! Noves-fora, quanto? Você não sabe? Mas não 

faz o curso de Matemática?’. Agora vou saber responder!” (Aluno X). 
 

Percebemos ainda, com o desenvolvimento do trabalho, que o estudo da HEM é mais 

produtivo quando apoiado por atividades práticas – sempre pautadas em fontes bibliográficas 

diversas e de qualidade – e que permitam a investigação e o diálogo entre os aprendentes e, 

felizmente, pudemos perceber uma boa interação professor/pesquisador/alunos.  

Consideramos, por fim, que as duas sequências didáticas que compõem nosso produto 

educacional disponibilizado no Apêndice dessa dissertação, podem ser aplicadas, com certas 

adaptações, em turmas do ensino regular do Ensino Fundamental ainda com o objetivo de 

apresentar aos jovens outras matemáticas que fizeram parte da escola em momentos passados. 
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