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Resumo 
 
As discussões acerca do uso de Historia da Matemática como ferramenta pedagógica no 
ensino de matemática, têm tido um grande avanço nas pesquisas e publicações nacionais e 
internacionais. Este trabalho versa sobre algumas contribuições e reflexões a respeito da 
História da Matemática, demonstrando a sua importância em aplicá-la no ensino de 
matemática, de maneira que possa colaborar com o processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos matemáticos nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Assinala também que 
para o professor pode utilizar a História da Matemática em sala de aula incorporando à sua 
prática pedagógica em sala de aula e criar, planejar que estará proporcionando 
significativamente a incorporação da História da Matemática às suas aulas, contribuindo para 
a apropriação dos múltiplos significados e sentidos produzidos historicamente para os 
conceitos matemáticos. A pesquisa está baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs, 1997) de Matemática. Na busca dos fundamentos teóricos e metodológicos que 
justifiquem o uso da História da Matemática e sua aplicação na sala de aula, encontramos 
importantes subsídios nas obras de Nobre (2004), Miguel e Brito (2009), Miguel (1993), 
Fossa (2008), Mendes (2009), Gutierre (2006).  Dessa forma o recurso à História da 
Matemática é mais uma alternativa pedagógica que apode esclarecer ideias e conceitos 
matemáticos que estão sendo construídos pelos educandos para emergir em um sujeito que 
tenha um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento. A utilização da História da 
Matemática deve ocorrer dentro de uma abordagem de trabalho em que se considere o 
educando como protagonista na construção de sua aprendizagem.  
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Ao longo dos últimos trinta anos, a História da Matemática vem se consolidando como 

área de conhecimento e investigação em Educação Matemática. Buscando aprofundar as 

nossas discussões para o ensino de matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental, 

buscamos fundamentos teóricos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 

Matemática que sugerem a História da Matemática, mediante um processo de transposição, 

como um dos recursos didáticos e metodológicos para se ensinar matemática em sala de aula, 

que pode contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos das séries 

iniciais do Ensino Fundamental4. 

Assim, o objetivo deste artigo versa mostrar a importância que se deve aplicar ao 

contexto da História da Matemática, no ensino de matemática, de maneira que possa colaborar 

com o processo de alfabetização matemática nas séries iniciais. 

Os objetivos específicos reservam-se a atender ao que é postulado pelos PCNs no 

ensino da História da Matemática, dentro dessa matéria; identificar quais são as perspectivas 

da História da Matemática ao ser incorporada na prática pedagógica; e mostrar como pode ser 

feita a aplicação desta no contexto do ensino matemático. 

Contudo, no decorrer das descobertas a respeito do que sugerem os PCNs sobre o 

ensino da História da Matemática, surgiram alguns questionamentos que serviram para 

auxiliar no embasamento do estudo para realizar a redação deste texto que foram: por que não 

se fala da História da Matemática no ensino de matemática nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental? O que pode ser aproveitado, em sala de aula, com relação ao ensino teórico e 

prático da História da Matemática? Como envolver os educandos no processo de ensino-

aprendizagem da História da Matemática? 

Os autores Miguel e Brito (1996 apud BALESTRI, 2008, p. 02)5 apresentam no estudo 

intitulado “História na Educação Matemática: propostas de desafios”, diferentes perspectivas 

e enfoques da História da Matemática como recurso didático. Dessa forma, segundo esses 

estudiosos, este tema pode ser utilizado como mecanismo que oportunize aos educandos 

informações factuais, como datas, nomes, locais, entre outros, ou ser aplicado como fonte de 

problematizações que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. 

                                                 
4BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
5BALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores de 
matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
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A História da Matemática, pode se apresentar em diferentes enfoques trata-se de uma 

discussão muita ampla, cabendo ao professor pautar, definir em qual perspectiva a História da 

Matemática será incorporada à sua prática pedagógica, já que, o treino e a repetição dos 

conteúdos transmitido pelo professor, mas, aquela em que os alunos possam aventurar-se na 

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

conhecimentos com os dos outros, encorajando-os a superar o medo, na aventura da 

aprendizagem.  

A pesquisa assumiu uma perspectiva qualitativa de cunho interpretativo que se utiliza 

de dados disponibilizados por obras de autores renomados que serviram de aportes, como 

Balestri (2008)6; Cyrino (2006)7; Miguel e Miorim (2004)8, entre outros, para que seja 

realizada a efetiva investigação sobre o conteúdo dos PCNs sobre a História da Matemática 

como recurso na prática pedagógica dos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Lüdke e André (1986, p. 11-13)9 fornecem as características básicas de uma pesquisa 

qualitativa, como sendo: 

 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento. [...] 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. [...] 

4. O 'significado' que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. [...] 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não 

se preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início dos 

estudos. As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos 

dados num processo de baixo para cima. 

 
A abordagem metodológica assumiu a condição de estudo dedutivo tendo por base 

referencial bibliográfico e textos dissertativos. Para o aprofundamento dos conceitos de 
                                                 
6ALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores de 
matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
7CYRINO, Márcia C. C. T. Preparação e emancipação profissional na formação inicial do professor de 
Matemática. In: NACARATO, Adair M. e PAIVA, Maria A. V. A formação do professor que ensina 
Matemática: perspectivas e pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2006, p. 77-88. 
8MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria A. História na Educação Matemática: propostas de desafios. 
Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004. 
9LÜDKE, M., ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U., 1986. 
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ensino da História da Matemática, função e preparação do professor para esta atuação em sala 

de aula, foram feitas pesquisas no portal do Ministério da Educação (MEC), junto aos PCNs e 

de autores que pudessem possibilitar uma coleta de dados que beneficiasse as conclusões.  

Assim, como sugestiona os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997)10, o educador 

deve propor aos seus educandos problemas que, de fato, favoreçam a aprendizagem; que 

consigam compreender algumas características do processo de aprendizagem de seus alunos 

que marcam suas identidades de forma que sejam claras as dificuldades e possíveis erros 

cometidos por eles durante esse procedimento; e elaborar estratégias nas quais os discentes 

superem seus embaraços com relação à ação de aprendizagem da matemática. 

No Brasil, segundo Miguel e Miorim (2004)11, a partir da década de 80 que o ensino 

da História da Matemática recebeu maior atenção e com maior intensidade em textos 

direcionados à prática pedagógica dessa matéria.  

Nessa época, o Movimento da Matemática Moderna sofria fortes críticas e perdia suas 

forças. Esse movimento surgiu em meados do século XX, quando grupos de pessoas 

interessadas pelo ensino de matemática concluíram que seria conveniente adaptar à educação 

dessa disciplina duas das principais características matemáticas da época: (1) abstração e (2) 

análise das estruturas e modelos subjacentes12. 

Durante esse movimento, o uso da história na Educação Matemática foi quase 

totalmente esquecido. De acordo com Vianna (1995), no início do Movimento da Matemática 

Moderna, Lichnerowicz – um dos maiores defensores da implementação das ideias veiculadas 

por esse movimento nas escolas francesas – afirmava que “a história não poderia trazer 

contribuições para o ensino de matemática” (apud BALESTRI, 2008, p. 03)13. 

 

Formação do professor das séries iniciais em História da Matemática 

 

Conforme Cyrino esclarece (2006, p. 83), “pensar numa formação que busque a 

emancipação do professor como profissional pressupõe conhecer o que ele entende por 

                                                 
10BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
11MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria A. História na Educação Matemática: propostas de desafios. 
Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004. 
12EVES, Howard. Introdução a História da Matemática. Tradução: Hygino H. Domingues. Campinas: Editora 
da UNICAMP, 1997. 
13BALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores 
de matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
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matemática e como a relaciona com outras áreas”. Partindo desse ponto de vista, a História da 

Matemática pode oferecer valiosa contribuição já que a disciplina está relacionada a várias 

outras, além dos próprios contextos profissionais. 

Segundo os PCNs de matemática14, a educação matemática deve ocorrer dentro de 

uma perspectiva de trabalho em que se considere o educando como protagonista da 

construção de sua aprendizagem. Dessa forma, o papel do educador estende-se para novos 

paradigmas da área pedagógica contemplando uma identidade de organizador da 

aprendizagem; para desempenhá-la, além de ter conhecimento das condições socioculturais, 

expectativas e competências cognitivas dos alunos, é necessário escolher o(s) problema(s) que 

possibilite(m) a construção de conceitos/procedimentos e fomentem o processo de resolução 

tendo como perspectiva a ser alcançado o ensino matemático. 

Também, o professor atua como consultor nesse processo de ensino, ou seja, não é 

somente uma figura que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as 

informações necessárias e motiva questionamentos e curiosidades por parte dos educandos. 

Outra função a ser exercida pelo professor das séries iniciais do Ensino Fundamental no 

ensino de matemática é com relação a ser um mediador entre educando e conteúdo.  

Ao promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as condições em 

que cada um pode intervir para expor sua solução, questionar, contestar é função de o 

professor relacionar os processos utilizados e as diferenças encontradas, promover o debate 

sobre resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções mais adequadas.  

Assim, no tocante a esse papel, o educador emerge como um instrumento eficaz e 

fundamental de escolha de estudos e elaboração de projetos de ensino-aprendizagem 

estabelecidos no próprio projeto curricular da escola15. 

Outra questão importante é que o educando atua como controlador do processo de 

ensino-aprendizagem ao estabelecer as condições para a realização das atividades e fixar 

prazos. 

De acordo com os PCNs16, o trabalho pedagógico com a História da Matemática e 

estudos da Etnomatemática ajuda a explicar, histórica e socialmente, a evolução e produção 

                                                 
14BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
15Idem. 
16BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
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do conhecimento matemático, de modo que o educando participe de fatos que contribuíram 

para a consolidação do ensino de matemática como ferramenta essencial para as outras.  

Para Balestri (2008)17, ao ter a oportunidade de observar que o conhecimento 

matemático é construído, ou utilizado, por todos aqueles que precisam contar medir, desenhar, 

localizar, entre outros, os educandos – e não somente por matemáticos – podem reconhecer 

que a matemática pode ser produzida por todos, e não somente por sociedades e grupos 

específicos. Essa construção é fundamental para assegurar que o próprio processo de ensino-

aprendizagem esteja sendo absorvido. 

Segundo este autor, a aproximação do saber escolar aos contextos culturais e a 

valorização da disciplina matemática, construída intuitiva e socialmente, são fatores muito 

importantes para o procedimento de ensino-aprendizagem, já que o óbice desse processo está, 

entre outros motivos, na não identificação e formação do professor em História da 

Matemática. Sem essa contextualização é evidente que esse profissional não tem em mãos 

planejamento e embasamento suficientes para envolver os educandos numa atmosfera de 

aquisição de saberem teóricos e práticos que devem ser vistos como comuns no decorrer da 

vida. 

Conforme atenta os PCNs (BRASIL, 1997, p. 30)18: 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 
estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e 
do presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e 
valores mais favoráveis diante desse conhecimento. 

Obstante a isso, a aprendizagem em matemática está relacionada ao entendimento, isto 

é, à apreensão do significado; apreender o conceito de um objeto ou acontecimento pressupõe 

vê-lo em suas relações com outros assuntos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos 

conteúdos participados e enrijecidos na disciplina de matemática e imersos numa sucessão 

linear deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O 

significado da matemática para o educando resulta das conexões estabelecidas entre eles e o 

saber desse conteúdo e das demais disciplinas, surgindo diferentes temas matemáticos. 

Além disso, é ressaltada a importância no que tange à formação dos professores: 

                                                 
17BALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores 
de matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
18BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
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O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 
formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos 
alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 
imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 
conhecimentos (BRASIL, 1997, p. 30)

19. 

Portanto, no ensino matemático, destacam-se, de acordo com os PCNs dois aspectos 

básicos: um consiste em relacionar observações do mundo real com representações 

(esquemas, tabelas e figuras); outro se funda em relacionar essas significações com princípios 

e conceitos matemáticos. Dessa maneira, no contexto desse processo, “a comunicação tem 

grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre 

Matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como 

organizar e tratar dados” (BRASIL, 1997, p. 19)20. 

Dentro do conteúdo postulado dos PCNs de matemática, vê-se que é possível, mesmo 

com pouco conhecimento, reconhecer certos traços que a caracterizam: abstração, precisão, 

rigor lógico, caráter irrefutável de suas conclusões, bem como o extenso campo de suas 

aplicações nas profissões e na vida cotidiana para serem transportados para a sala de aula das 

séries iniciais. 

A matemática comporta um vasto campo de teorias, modelos e procedimentos de 

análise, metodologias próprias de pesquisa, formas de coletar e interpretar dados que 

compõem todo um ecossistema social que deve ser ensinado de maneira participativa, 

democrática em sala de aula e, também, envolvendo a comunidade escolar em projetos 

extracurriculares da disciplina para mostrar que o ensino matemático é simples de ser 

aprendido e ensinado. 

De acordo com Balestri (2008)21, o saber da história dos conceitos matemáticos 

precisa fazer parte da formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam 

mostrar aos alunos a educação matemática como ciência que não trata de verdades eternas, 

infalíveis e imutáveis, mas como um ensinamento dinâmico e aberto à incorporação de novos 

conhecimentos. 

Numa reflexão sobre o ensino da matemática, segundo os PCNs de matemática, é de 

fundamental importância ao educador passar a: 

                                                 
19BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
20Idem. 
21BALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores 
de matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
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• identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de suas 

ramificações e aplicações; 

• conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens fundamentais, 

seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, 

psicológicas e culturais; 

• ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática 

em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as 

formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções (BRASIL, 2008, p. 29)22. 

 

Além disso, é importante para o educador conhecer os obstáculos envolvidos no 

processo de construção de conceitos para que compreenda melhor alguns aspectos da 

aprendizagem dos educandos e de acordo com o processo de assimilação, algo subjetivo, mas 

que deve atentar para isso, envolvê-los em situações-problemas que fomentem a participação 

de aquisição do saber matemático em sala de aula. 

Os PCNs são enfáticos em mencionar que a História da Matemática, mediante um 

processo de transposição didática e juntamente com outros recursos didáticos e 

metodológicos, pode oferecer uma contribuição de extrema relevância ao procedimento de 

ensino-aprendizagem na disciplina, conforme destaca Balestri (2008)23. 

Portanto, incentivar os educandos a buscar seus saberes teóricos e práticos usando, 

para isso, da História da Matemática, os educadores transformam o processo de aquisição de 

conhecimentos em veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande 

valor formativo. A História da Matemática é um mecanismo de resgate da própria identidade 

cultural da sociedade. 

Para Balestri (2008)24, em muitas situações, o recurso à História da Matemática pode 

esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo educando, especialmente para 

fornecer respostas a alguns questionamentos e, desse modo, contribuir para a constituição de 

um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento. 

 

                                                 
22BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1997. 
23BALESTRI, Rodrigo Dias. A participação da história da matemática na formação inicial de professores 
de matemática na ótica de professores e pesquisadores. (Dissertação de mestrado) 104fl. Londrina, 2008. 
24Idem. 
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Considerações Finais 

 

Envolver a História da Matemática no processo de ensino-aprendizagem em salas de 

aula das séries iniciais é promover aos educandos a oportunidade de adquirirem saberem 

teóricos e práticos da matemática que muitas vezes passam despercebidos sob os olhares de 

muitos. 

Fatos que podem auxiliar o educador a buscar outra forma de fazer ver e entender essa 

disciplina, tornando-a mais contextualizada, mais integrada com os demais conteúdos 

escolares de maneira mais agradável. 

Assim, a partir do entendimento da importância da História da Matemática no 

contexto diário do ensino da matemática aos alunos dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental pode usá-la em diversos contextos e ser apresentada de maneira lúdica com 

problematização, como fonte de pesquisa, sendo um instrumento de ensino, organizado de 

forma contextualizada e interdisciplinar, que permite a participação ativa do aluno na 

construção do seu conhecimento, tendo em vista que o aluno aprende a partir da participação 

direta da experiência proposta; e finalmente, quando o aluno registra, tem mais possibilidade 

de explorar e levantar hipóteses que conduz a um aprofundamento do conceito estudado. 

Nesta perspectiva, o papel do professor é significativo, visto que é ele que deve ter a 

capacidade de criar e orientar todo o processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

No entanto, entendemos que, os elementos positivos que corroboram com as 

potencialidades explicitadas no corpo desse trabalho, nos possibilitam afirmar que fazer uso 

da História da Matemática como recurso pedagógico é mais que uma tendência do ensino 

atual, é de fato uma alternativa metodológica que contribui para aprendizagens com 

significado. 
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