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Resumo: A História da Matemática é considerada um instrumento que propicia reflexões que podem levar o 
aluno à compreensão do pensamento matemático, por meio da busca do entendimento dos fatos que geraram as 
suas descobertas. Além disso, é uma das responsáveis pela aproximação da Matemática no grupo da ciência 
social e humana, por mostrar que esta ciência está associada a atitudes e necessidades do homem. A História da 
Matemática, ao ser utilizada como metodologia de ensino na formação de professores, pode proporcionar uma 
articulação entre o conhecimento institucional matemático e as teorias educacionais, o que, conseqüentemente, 
favorecerá reflexões e ações sobre os aspectos curriculares e metodológicos; e também poderá suscitar, no futuro 
professor, uma crença que o conduzirá  ao uso da História da Matemática em sala de aula. Tais premissas 
originaram o presente trabalho, que tem por finalidade apresentar parte dos resultados de uma investigação 
realizada nos cursos de Licenciatura em Matemática, nas instituições de Porto Alegre - RS e Região 
Metropolitana, cujo objetivo, nesse caso, foi investigar como a História da Matemática está presente no currículo 
dos cursos das instituições pesquisadas. Para subsidiar as reflexões obtidas na investigação, nos amparamos nas 
Diretrizes, nos PCN – Parâmetro Curriculares Nacionais e na discussão dos estudos publicados na área. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática; História da Matemática; Formação de Professores.  
 
 

Introdução  

             Na Educação Matemática, há teorias-educacionais cujo objetivo é proporcionar ao 

professor novas idéias metodológicas para serem agregadas na sua prática docente. E estas  – 

teorias-educacionais – trabalhadas adequadamente podem conduzir o aluno à compreensão do 

pensamento matemático, através de uma perspectiva que foge da educação tradicional.  

            Baroni e Nobre (1999) destacam algumas destas teorias-educacionais:  
 

A Modelagem, a Etnomatemática, a Informática, dentre outros, são exemplos de 
importantes estudos teórico-educacionais que proporcionam avanços nas relações 
educacionais voltadas ao trabalho diário do professor de matemática. A história da 
matemática é um destes instrumentos que, nos últimos tempos, vem ganhando certo 
destaque no meio acadêmico-educacional (p.129).  
 

             Esta última é considerada uma fonte causadora de reflexões que podem conduzir o 

aluno a compreender as idéias, através da busca do entendimento dos fatos que geraram as 
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descobertas matemáticas e é uma das responsáveis pela aproximação da Matemática no grupo 

da ciência social e humana por mostrar que esta ciência está associada a atitudes e 

necessidades do homem. 

           Segundo Groenwald et al. (2004): 
 

O enfoque histórico é uma proposta metodológica que permite ao aluno descobrir a 
gênese dos conceitos e métodos que aprenderá em aula. Em outras palavras este 
enfoque permitirá ao aluno fazer relação das idéias matemáticas desenvolvidas em 
sala de aula com suas origens. O conhecimento da história da matemática 
proporciona uma visão dinâmica da evolução dessa disciplina, buscando as idéias 
originais em toda sua essência (p.47). 
 

             De acordo com Miguel (1993) há fatores que sustentam a importância do 

conhecimento histórico-matemático no ensino e aprendizagem. Para ele, a História da 

Matemática como ferramenta didática auxilia na Educação Matemática, agindo como 

instrumento que desmistifica, contextualiza, humaniza, motiva e ajuda a formalizar os 

conceitos. 

             A História como instrumento no ensino da Matemática resgata, através das 

descobertas e fatos históricos, explicações para as perguntas comumente levantadas pelos 

alunos, tais como: Onde? Por quê? e Para quê?  

            Farago (2003)  comenta que conhecer a origem ajuda na compreensão do porquê da 

construção dos conceitos matemáticos. 

  
A História da Matemática constitui um dos capítulos mais interessantes do 
conhecimento. Permite compreender a origem das idéias que deram forma à nossa 
cultura e observar também os aspectos humanos do seu desenvolvimento: enxergar 
os homens que criaram essas idéias e estudar as circunstâncias em que elas se 
desenvolveram. 
Assim, esta História é um valioso instrumento para o ensino/aprendizado da própria 
Matemática. Podemos entender por que cada conceito foi introduzido nesta ciência e 
por que, no fundo, ele sempre era algo natural no seu momento. (FARAGO 2003 
p.17). 

               
             Em consonância com os argumentos apresentados acreditamos que, para entender e 

compreender melhor a Matemática, no sentido institucional e social, precisamos conhecer sua 

História.  

             Da necessidade de investigar a importância e a utilização do conhecimento histórico-

matemático no ensino da Matemática, originou o presente trabalho, que faz parte de um  

projeto   que,   além   de   investigar   de   que   forma  ela – a  História  da  Matemática –  está  
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presente  nos   cursos   de  Licenciatura  em   Matemática  nas instituições de Porto Alegre- 

RS e da Região Metropolitana3, também tem como objetivos descobrir,  por meio das 

coordenações, qual a  importância da História da Matemática no ensino e aprendizagem na 

formação de professor e conhecer as idéias  dos professores destes cursos sobre as 

contribuições da História da Matemática no ensino da Matemática e suas atitudes  

pedagógicas na aplicação desta tendência em sala de aula.  

             Neste texto apresentaremos parte da pesquisa que tem como objetivos conhecer de 

que forma a História está inserida nos currículos dos Cursos de Licenciatura em Matemática, 

nas instituições investigadas, e apresentar uma reflexão que propicie um entendimento sobre 

as variantes encontradas nos resultados da pesquisa. 

 

Apresentação dos dados coletados  

             Na pesquisa realizada com os coordenadores dos 07 (sete) cursos de Licenciatura em 

Matemática investigados, cujo questionamento foi: De que forma a História da Matemática 

está presente no currículo do curso? obtivemos, após apreciação das respostas apontadas 

pelos coordenadores, os seguintes resultados: Das 07 (sete) instituições investigadas, 04 

(quatro) instituições têm na grade curricular uma disciplina específica, sendo que das 04 

(quatro), 03 (três) tem como disciplina obrigatória e 01 (uma) é optativa; 02 (duas) 

instituições têm a História da Matemática inserida na grade curricular junto às demais 

disciplinas e 01 (uma) instituição não tem uma disciplina específica e também não está 

inserida na grade curricular.  

             Independentemente de como a História da Matemática está inserida na grade 

curricular dos cursos de Licenciatura em Matemática, constatamos, ao interpretar os 

resultados, que ela – a História da Matemática – está presente em 86% nos currículos dos 

cursos investigados. 

 

Reflexão sobre os dados coletados 

 As pesquisas nas instituições revelam colocações distintas quanto à inserção da 

História da Matemática na grade curricular, aparece como disciplina obrigatória ou optativa, 

inserida com as demais disciplinas e até inexistente no curso. Este quadro provavelmente se 

deve pelas diretrizes que norteiam as disciplinas do currículo das Licenciaturas, da 

                                                 
3 Faculdade Porto Alegrense – FAPA; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS; Universidade 
Federal do Rio grande do Sul – UFRGS; Universidade Luterana do Brasil – Canoas – ULBRA/Canoas;   Universidade 
Luterana do Brasil– Gravataí – ULBRA/Gravataí; Centro Universitário La Salle – Canoas – UNILASALLE/Canoas e 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS 
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particularidade de cada curso, e da falta de mais estudo que aponte como uma metodologia 

importante e necessária no ensino e aprendizagem. 

              
Estudo sobre a História da Matemática nos currículos dos cursos de Licenciatura em 

Matemática  

             Buscamos subsídios nos estudos elaborados por educadores/pesquisadores, nas 

Diretrizes e nos PCN – Parâmetro Curriculares Nacionais, para entendermos os fatores que, 

levam a História da Matemática a estar presente nos currículos dos cursos de Licenciatura em 

Matemática de formas variadas, como foi averiguado na investigação. 

             Nos últimos tempos, os currículos dos cursos de formação de professores vêm se 

moldando à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996 e das Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática de 2001. 

             Nas Diretrizes Curriculares para Cursos de Matemática (2001), os conteúdos comuns 

a todos os cursos de Licenciatura podem ser distribuídos ao longo do curso, de acordo com o 

currículo proposto pela IES - Instituições de Educação Superior. São estes: Cálculo 

Diferencial e Integral; Álgebra Linear; Fundamentos de Análise; Fundamentos de Álgebra; 

Fundamentos de Geometria e Geometria Analítica. 

                      Silva (2001) comenta: 

    
A maioria dos currículos distingue as disciplinas em: obrigatórias e opcionais. Entre 
as obrigatórias, quase como uma regra geral, estão disciplinas como: Álgebra, 
Cálculo Diferencial e Integral e Geometria. As disciplinas optativas variam muito, 
dependendo de cada curso, entre elas pode estar a História da Matemática, 
Topologia ou Cálculo Avançado (p.151).             

                  
                     Em relação à História da Matemática, não há nas Diretrizes uma obrigatoriedade em 

tê-la como disciplina nos cursos de Licenciatura em Matemática. Conforme Silva (2001 

p.153), ela  – a História da Matemática –  não está incluída nos conteúdos mínimos exigidos 

pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura para os currículos de Matemática. 

                     Entretanto, sua importância na formação de professores é comentada nos documentos 

dos PCN (BRASIL, 1997):  

 
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 (p.30).  

 
                     Ao compararmos a posição das Diretrizes com os PCN (1997), dificilmente 

conseguiremos entender o porquê da contradição das idéias em relação ao conhecimento 
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histórico na formação de professores. O contra-senso acarreta a dificuldade de olharmos a 

História da Matemática como instrumento disciplinar ou metodológico, pois não há um 

consenso de opiniões que identifique esta tendência como legítima, no sentido indispensável, 

no currículo do curso de Licenciatura em Matemática; e provavelmente está longe esta 

uniformidade. 

             Para Silva (2001): 

 
         [...] estamos ainda numa situação inicial sobre a compreensão da problemática 

– relações entre a história da matemática e a educação matemática. Algumas 
contradições são visíveis, como a exigência do conhecimento da história da 
matemática nos exames nacionais para os futuros professores de matemática e 
a falta deles nos conteúdos mínimos do MEC; a recomendação de utilização 
da história da matemática nos PCN de matemática e a falta de preparação dos 
professores para fazerem uso efetivo desse conhecimento em sala de aula 
(p.154).     

  
 
                     Apesar da situação, há justificativas e competências que tornam seu conhecimento e 

estudo importante na formação de professores. Nos PCN (BRASIL, 1997), encontramos: 

“Compreender a matemática como um processo e um corpo de conhecimentos resultados da 

criação humana, estabelecendo relação entre a História da Matemática e a evolução da 

humanidade”. Para Pires (2000 p.11), esta competência está diretamente ligada à capacidade 

de compreender a Matemática com base numa visão histórica e crítica, tanto no estado atual 

como nas várias fases de sua evolução.                  

                      Becken (s/d, apud SILVA 2001) comenta que Cultura e História são necessárias para 

uma melhor compreensão dos conhecimentos matemáticos.                        

        
           Há necessidade dessas competências estarem de forma balanceada no 

currículo. [...] a, componente Cultura e História tem como metas: o 
desenvolvimento de alguns temas principais do desenvolvimento das quatro 
áreas especificas; a explicação de desenvolvimentos históricos de um 
conceito ou teorema matemático-chave; as raízes da matemática nas 
diferentes culturas; a importância para a nossa cultura técnico - científica; as 
qualidades estéticas da Matemática e a relação entre a matemática e a arte 
(SILVA, 2001 p.134). 

               
             Farago (2003 p.65) afirma que o professor deve desenvolver as suas competências e 

habilidades, que partem desde um contador de História até um grande articulador de idéias.  

             Além disso, nos cursos de Licenciatura em Matemática é importante a História estar 

presente em sala de aula, pois pode conduzir o aluno a uma reflexão sobre o tema em estudo, 

conduzindo-o à descoberta dos significados do conhecimento matemáticos por meio dos fatos 

geradores do saber, e também serve como linha condutora entre os saberes do passado com o 
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presente e isto, trabalhado de forma adequada, pode solidificar as idéias e transportar para o 

futuro uma identidade pedagógica que será útil para os novos professores. 

           Para Peters (2005), estudar a História da Matemática fornece ao Professor e aos alunos 

a oportunidade de utilizar a História como instrumento provocador para que se possa 

“vivenciar” a produção do conhecimento a partir de informações históricas, e ainda comenta 

que  não é possível compreender a Matemática atual sem ter idéias — no mínimo sumárias — 

de sua História. 

            A disciplina da História da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática 

serve de elo entre a História e o conhecimento matemático e auxilia na busca de respostas 

para as indagações e perguntas que ficaram soltas nas demais disciplinas do curso.  

            Segundo Stamato (2003):  
 

O objetivo da disciplina história da matemática, em um curso de formação de 
professores, não é descrever a história ou acumular conhecimento sobre a história, 
mas propiciar uma análise crítica das condições da criação e apropriação do 
conhecimento matemático pelas diversas culturas e atestar que este conhecimento 
está sujeito a transformações. Além disso, esse espaço disciplinar deve propiciar 
questionamentos às pretensões de verdade, deve revelar perguntas que não foram 
feitas dentro das demais disciplinas acadêmicas do currículo para a formação do 
professor (p.24). 

         

            Para colocar em prática o uso da História da Matemática em sala de aula é necessário 

que as universidades e os professores olhem a História e se conscientizem da sua importância 

na Educação. Compreender a Matemática como um processo em construção e, ao mesmo 

tempo, mostrar que não é possível construir algo que está pronto, permite a edificação do 

conhecimento atráves das ações realizadas pelo homem, no passado.   

            Para Machado (1997), a História da Matemática na formação de professores é 

importante , porque serve como elemento que:  

 
Explicite a situação da Matemática como objeto de cultura, como ferramenta de 
trabalho, que revele com clareza o quanto à matemática está inserida no processo 
histórico-social, onde é produzida, e que ela ajuda a produzir. Uma visão que logre a 
superação do mito da Matemática hermética, ciência dos “eleitos”, cuja função 
primordial, como a de outros mitos, é a justificação de privilégios de diferentes 
ordens através do elogio da técnica, ou de uma dimensão dela (MACHADO, 1997 
P.17). 
 

             A utilização da História da Matemática, em sala de aula pelos professores nos cursos 

de Licenciatura, é defendida por alguns educadores; mas existem algumas  idéias e posições 

quanto à inclusão da  História da Matemática nos cursos de Licenciatura. 
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            Valente (2002) entende que, para atender os requisitos de formação do educador 

matemático, a disciplina História da Matemática deveria ser redefinida a partir do objetivo 

principal, que é levar o aluno da licenciatura a conhecer e dar significado à disciplina 

Matemática, e este deveria proceder da mesma maneira no ensino fundamental e médio. 

            Para Mendes (2006):   

 
É necessário que os professores universitários adquiram uma postura construtiva de 
uso da história da matemática na sala de aula. A partir daí será possível  educar seus 
alunos no sentido de utilizar essa prática no ensino fundamental ou médio, e 
comenta que as instituições de nível superior devem ter uma disciplina obrigátoria 
ou opcional da história da matemática no currículo,  pois considera importante na 
formação do professor (p.87). 
 

            Fauvel e Maasen (2000, apud MENDES 2006)  questionam sobre as funções 

particulares da História, no curso de formação de professores de Matemática; eles acreditam  

que a História da Matemática pode representar um papel especialmente importante na 

formação dos alunos de licenciatura em Matemática. Segundo eles, é importante que exista 

uma disciplina obrigatória da História da Matemática nos cursos de Licenciatura em 

Matemática, para que ela possa contribuir no assunto ensinado e se torne pertinente. E 

acreditam que as instituições de nível superior deveriam incluir em seus currículos uma 

disciplina obrigatória da História da Matemática e separar os conteúdos da disciplina em 

segmentos apontados para a história dos conceitos matemáticos, a História da Matemática e a 

História da Educação Matemática.  

 
[...] a existência de uma disciplina obrigatória no curso de formação do professor de 
Matemática, apontando em três direções a História dos tópicos matemáticos, a 
história da matemática a ser usada em sala de aula e a história da educação 
matemática. (FAUVEL e MAANEN, 2000, apud MENDES, 2006 p.88).                   
 

       
            Segundo Baroni et. al. (2004 p.170), as funções básicas da História da Matemática, 

enquanto disciplina na formação de professores, são: 

 
Levar os professores a conhecerem a matemática do passado (função direta de 
história da matemática); melhorar a compreensão da matemática que eles irão 
ensinar (funções epistemológicas e metodológicas); fornecer métodos e técnicas para 
incorporar materiais históricos em sua prática (uso da história em sala de aula) e 
ampliar o entendimento do desenvolvimento do currículo e de sua profissão (história 
do ensino de matemática) (p.170). 

             

            Para considerarmos a História da Matemática uma disciplina formadora de 

conhecimento, é imprescindível que ela - a História da Matemática - induza ao entendimento, 
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fundamente os conteúdos matemáticos, explique os porquês e complemente a formação de 

professor.   

                     Para Silva (2001), estas observações e adequações são imprescindíveis para que criem, 

efetivamente, condições para que os novos licenciados atendam às demandas da sociedade em 

termos de um Ensino de Matemática mais moderno e qualificado. 

             Porém, há educadores que não concordam que deva haver uma disciplina específica 

da História da Matemática nos cursos de Licenciatura em Matemática; para estes, a História 

deveria estar inserida nas disciplinas durante todo o curso, porque contribuiria para o 

desenvolvimento da construção do pensamento matemático por estar associada diretamente ao 

conteúdo em estudo, pois haveria uma sintonia entre a narrativa da evolução do conhecimento 

com o tema em discussão.   

             Brito (2007) alega que: 

 
[...] se faz necessário um projeto pedagógico para formação de professores no qual a 
história da matemática e a educação matemática sejam desenvolvidas e, se possível, 
estejam articuladas dentro das próprias disciplinas de conteúdo específico, ao invés 
de trabalhadas como disciplinas isoladas (p.11).              

              

E para Stamato (2003):  

    
A história da matemática pode ser uma disciplina integradora das demais. Assim, 
sua importância será a de fornecer ao professor e ao aluno instrumentos de efetiva 
participação social, e a insegurança e a incerteza passam a ser notas constitutivas do 
conhecimento (p.25). 
                           

            A idéia da História da Matemática integrada com as demais disciplinas do curso, 

também é defendida por Pavanello e Andrade (2002 apud PETERS 2003 p.38). Os autores 

apostam na melhoria da qualidade do professor se este tiver, em sua formação, abordagens 

históricas não como uma disciplina separada das demais (cálculo, álgebra etc.), mas integrada 

em todas as disciplinas. 

           Conforme Brito e Miguel (1996), uma participação orgânica da História na formação 

do professor de Matemática poderia vir a contribuir para uma adequada compreensão de 

tópicos de crucial importância para a sua ação pedagógica e esclarecem que não defendem a 

História da Matemática como mais uma disciplina isolada das demais, e sim como uma 

tentativa de imprimir historicidade às disciplinas de conteúdo específico.  

                    Porém, Stamato (2003) argumenta que: 

 
[...] é o desejável, porém não é possível vislumbrar como isso pode ocorrer sem que 
os professores formadores de professores tenham estudado história da matemática. 
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Logo, no contexto atual, a Educação não pode prescindir da história da matemática 
enquanto disciplina (p.27). 
 
 

            Esse comentário é extremante relevante, pois, para a autora, nos cursos de 

Licenciatura em Matemática além do estudo da História da Matemática nas disciplinas do 

currículo, é necessário que haja uma disciplina específica para que o professor conheça a idéia 

e a abordagem desta metodologia e a coloque na prática docente de maneira que, ao ser 

utilizada, possa contribuir, de fato, no ensino e aprendizagem.             

             Também encontramos idéias que são contrarias a inserção da Historia da Matemática 

nas demais disciplinas, e estas sugerem o seu estudo em cursos independentes na formação 

continuada de professor.  

             Segundo Silva (2001): 

 
Embora muitas pessoas pensem que o modo ideal de introduzir o futuro professor de 
matemática na história seja por meio de seu uso em cada disciplina do curso, para o 
historiador Victor Katz [...], seria muito mais realista que os futuros professores 
aprendessem em um curso independente (p.160). 

 

             Para Estrada (1993), a História da Matemática desempenha um papel importante na 

formação continuada de professores em exercício ou para os futuros professores, porque 

possibilita para eles – os professores – um olhar diferente da Matemática, o que proporciona 

reflexões, e conseqüentemente,  mudanças na metodologia de ensino. 

             Ao analisarmos o que foi exposto até o presente, concluímos que é necessário além de 

novos estudos elaborados por educadores/pesquisadores sobre a inserção da História da 

Matemática nos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática,  que haja um amplo 

diálogo entre as partes – coordenações e professores – para reflexão sobre o tema, com o 

intuito de encontrarem idéias que direcionem ela – a História da Matemática – no campo do 

conhecimento matemático de forma eficaz, isto é, que conduza realmente o aluno à 

compreensão dos conteúdos da Matemática, a partir da origem da descoberta.   

            Para complementar, Baroni e Nobre (1999) afirmam que o estudo do papel da História 

da Matemática no desenvolvimento do ensino aprendizagem da Matemática tem crescido nos 

últimos anos, mas ainda não possui fundamentações sólidas que possam se constituir em 

parâmetros claros de atuação. Alertam, ainda, para a necessidade de uma maior reflexão sobre 

todo o processo educacional, juntamente com um aprofundamento do conteúdo histórico. 

            Constatamos isto na observação de Farago (2003): 
 

No Brasil, é justamente devido à falta de formação dos professores de matemática 
que a maior parte das tentativas de integração da História da Matemática no ensino 
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teve vida curta: Esta formação revela-se cada vez mais necessária para o campo da 
didática, da análise dos obstáculos didáticos ou dos erros dos nossos alunos, quer se 
trate da análise das nossas próprias práticas pedagógicas (FARAGO, 2003. p.22). 

              

        Considerações... 

            Vivemos numa época onde os acontecimentos se desenvolvem e acontecem de forma 

dinâmica e em todas as civilizações, o ensino não está fora desta globalização, inclusive a 

Matemática. Uma prova disso são os estudos na busca de novas propostas pedagógicas que 

proporcionem um aumento na qualidade do ensino e aprendizagem. 

            A História da Matemática é umas destas tendências que está em contínuo processo de 

estudo. Aglutinar conhecimentos considerados por alguns opostos e independentes, “o 

humano e o exato”, para produzirem um aprendizado significativo na Matemática, nem 

sempre é possível, talvez pela desarmonia e dificuldade no processo cognitivo, pela diferença 

epistemológica entre os saberes ou por outros motivos quaisquer. Todavia, devemos procurar 

respostas para estes problemas, pois só assim encontraremos soluções que servirão como 

instrumento facilitador na aprendizagem. 

            Nesta pesquisa direcionamos nosso olhar, nos cursos de Licenciatura em Matemática, 

por acreditarmos que é na graduação que os futuros professores devem se apropriar das  

tendências e propostas educacionais. Ao proporcionarmos a eles – os futuros professores – a 

incorporação destas propostas durante o processo de formação, possibilitamos uma cogitação 

que poderá induzi-los a utilização delas em sala de aula como ferramenta metodológica. 

            Esperamos que a leitura deste texto auxilie no processo de reflexão,  para os 

envolvidos na área da Educação Matemática, no que diz a respeito á importância da História 

da Matemática nos cursos de graduação e, que as idéias discutidas contribuam para novas 

pesquisas que envolvam História e Educação Matemática, pois de acordo com D’ambrósio 

(2008 p.12): “Há um grande espaço acadêmico para pesquisa em História da Ciência no 

Brasil, particularmente História da Matemática. Há inúmeras possibilidades de trabalho, 

adequadas para iniciação científica, para trabalhos de conclusão de curso, bem como para 

mestrado, doutorado e mesmo projetos avançados de pesquisa individual e em grupo”.  
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