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RESUMO 

 

O presente artigo traz algumas reflexões sobre o emprego da História da Matemática no 

processo ensino-aprendizagem, com ênfase na importância e viabilidade desse recurso, 

especialmente se associado à resolução de problemas. Este trabalho, de cunho qualitativo, 

contou com pesquisa bibliográfica, com referencial teórico fundamentado por D’Ambrosio 

(1996), Rosa Neto (1997), Boyer (1974), Miguel e Miorim (2004) e também pelo que 

preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Os dados foram 

coletados por meio de entrevista semiestruturada, envolvendo a participação de docentes que 

se encontram no exercício da profissão. Com a perspectiva da integração entre conhecimento 

matemático e sua história, busca-se aperfeiçoar o ensino da disciplina, oferecendo 

possibilidades para um estudo significativo, dinâmico e contextualizado, o que foi confirmado 

pelos resultados dessa pesquisa. 
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THE HISTORY OF MATHEMATICS IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS: 

A DISCUSSION FROM THE TEACHER'S PERCEPTION 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents some ponderings on the use of Mathematics History in the teaching-

learning process, emphasizing the importance and feasibility of that resource, mainly when it 

is linked to problem resolution. This is a qualitative research comprising a bibliographical 

survey, including a theoretical background laid by D"Ambrosio (1996), Rosa Neto (1997), 

Boyer (1974), Miguel and Miorim (2004) and also by what is stipulated in the National 

Curriculum Parameters (BRASIL, 1998). The data were collected by means of semi-

structured interviews carried out with teachers who are actually working. By integrating 

mathematics with history, one tries to improve the teaching of that discipline, providing 

possibilities for a meaningful, dynamic, and contextualized study, what has been confirmed 

by the results achieved in this research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino da Matemática tem sido alvo de inúmeras pesquisas que procuram apontar 

novos direcionamentos para o alcance dos objetivos, habilidades e para a construção do 

conhecimento quanto ao estudo dessa disciplina, nos diversos níveis de escolaridade. 

Diante desse universo de orientações que buscam aperfeiçoar e adotar estratégias 

inovadoras para a promoção de aprendizagens significativas dos conteúdos, o presente artigo 

visa abordar a importância da História da Matemática e suas contribuições para o ensino. 

Entre os autores que sustentam a fundamentação teórica deste trabalho estão 

D’Ambrosio (1996), Rosa Neto (1997), Boyer (1974), Miguel e Miorim (2004), entre outros, 

que publicaram relevantes obras sobre o assunto. Considerou-se, também, o que preconizam 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998).  

Compartilha-se da visão de D’Ambrosio (1997, p. 30), ao considerar que “a história da 

matemática é um elemento fundamental para se perceber como teorias e práticas matemáticas 

foram criadas, desenvolvidas e utilizadas num contexto específico de sua época”. 

O contato com a História da Matemática permite compreender como o conhecimento 

foi sendo construído e estruturado ao longo dos tempos, tendo as contribuições de 

personalidades diversas que procuraram soluções para os problemas sociais. “Mas estudar não 

só as descobertas, curiosidades, datas e biografias. É preciso conhecer a gênese, o 

desenvolvimento e a significação do conhecimento” (ROSA NETO, 1997, p. 7). 

Para Lopes e Ferreira (2013, p. 86), “a História da Matemática configura-se um 

caminho (mas não o único) ao qual o professor pode recorrer para tornar essa ciência mais 

humana, mais próxima de seus alunos”. 

Em consulta aos PCN encontrou-se a seguinte justificativa para inserção desse recurso 

às aulas: 

 

A História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo 

de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. 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. (BRASIL, 1998, p. 42). 

 

 “O resgate da história dos saberes matemáticos ensinados no espaço escolar traz a 

construção de um olhar crítico sobre o assunto em questão, proporcionando reflexões acerca 

das relações entre a história cultural e as tecnologias”. (LOPES; ALVES, 2014, p. 321). 
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Dessa forma, estaremos valorizando o saber matemático que se perpetua entre as 

gerações, realizando projeções e intervenções conscientemente planejadas no cenário atual. 

Segundo Lima (2015, p. 21) “o emprego de atividades que abranjam história sugere a 

participação do aluno na formação de seu conhecimento em sala de aula, bem como em seu 

dia a dia, ocorrendo relações interativas entre as partes integrantes”, o que promove 

redescobertas no processo de aprendizagem. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa apresentou como objetivo principal analisar a percepção dos docentes 

sobre a inserção da História da Matemática em suas práticas pedagógicas. 

Nesse sentido, optou-se pela abordagem qualitativa, por meio da qual se busca 

“compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos 

participantes” (GODOY, 1995, p. 63). 

Além disso, empregou-se a pesquisa bibliográfica, com o propósito de “localizar o que 

já foi pesquisado em diversas fontes, confrontando seus resultados” (MALHEIROS, 2011, p. 

81). 

Os dados foram coletados mediante realização de entrevistas, adotando roteiros 

semiestruturados, pois, de acordo com Triviños (2011, p. 152), esta opção “favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 

totalidade, tanto dentro de sua situação específica como de situações de dimensões maiores”. 

Os sujeitos da pesquisa foram professores que participavam de uma Especialização 

Lato Sensu em Matemática de uma instituição federal de ensino em Minas Gerais e este artigo 

resultou de um trabalho desenvolvido numa das disciplinas do referido curso. 

Como único critério adotado, procurou-se selecionar, entre os integrantes do grupo, 

aqueles que se encontravam no exercício da profissão docente, o que resultou num total de 15 

docentes, sendo identificados pela letra P acompanhada de um número. 

 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao direcionar a questão “Você utiliza a História da Matemática em suas aulas?” aos 

participantes desta pesquisa, procurou-se evidenciar se os professores fazem uso da História 

da Matemática como recurso presente em sua prática de ensino. 
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A maioria dos docentes (86,7%) afirmou empregar a História da Matemática como 

abordagem metodológica e considera importante o uso desse recurso. Essa afirmação pode ser 

observada nas seguintes respostas: 

 

A História da Matemática é uma excelente ferramenta de ensino e sempre que posso a utilizo em 

minhas aulas. (P4) 

 

Acredito que posso me inserir num grupo que utiliza um pouco mais das referências históricas da 

Matemática que temos, para aplicá-la em nosso dia a dia e tornar mais palpável aos alunos a 

aplicação desses conteúdos em nossas vidas. (P2) 

 

Considero que a História da Matemática é essencial para que haja uma melhor assimilação dos 

conteúdos matemáticos, permitindo um ensino-aprendizagem ampliado. (P9) 

 

Para Santos (2011, p. 2), a História da Matemática “pode ser usada como ferramenta 

didática, agindo como instrumento que contextualiza, humaniza, motiva e ajuda a formalizar 

conceitos”. 

Viana e Silva (2016, p. 6) também consideram que “o professor deve revelar a 

Matemática como uma criação humana, levando os alunos a encará-la como fruto da 

necessidade do homem” e, assim, despertar o interesse para o estudo dos diversos tópicos 

dessa área. 

Quando interrogados sobre a importância da História da Matemática no processo de 

ensino, os docentes foram unânimes em afirmar que essa prática é extremamente importante, 

oferecendo integração entre o conhecimento matemático e o contexto que o desenvolveu. O 

docente P1 faz um breve comentário sobre a história e, posteriormente, direciona esse termo 

para a Matemática. 

 

A história de um modo geral é super importante para compreendermos o momento presente. E levando 

especificamente para a Matemática essa mesma ideia, os nossos alunos só poderão compreendê-la se 

conhecerem sua história.  

 

Para P2, a História da Matemática permite ampliar as possibilidades de ensino: 

 

É de muita importância adquirir e utilizar conhecimentos sobre a História da Matemática, 

principalmente quando queremos trilhar outro caminho além do que utilizamos em sala de aula com 

uma frequência maior. 

 

Balestri (2016, p. 14) considera que o professor, ao conhecer o desenvolvimento 

histórico dos conteúdos matemáticos, 

 

[...] terá a possibilidade de fazer sua opção quanto ao modo de abordagem, se na 

ordem histórica de seus desenvolvimentos ou no modo como pedagogicamente vêm 

sendo abordados. Porém, sempre na busca de favorecer a aprendizagem desses 

conteúdos, tornando-os mais significativos para os alunos. 
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Em consonância com o pensamento de P2, P4 e P13 consideram que: 

Dentro da sala de aula deve ser utilizado tudo que possa aproximar alunos e professores, despertar a 

curiosidade e o interesse, facilitar a aprendizagem e melhorar a compreensão dos conteúdos. Acredito 

que a História da Matemática pode ajudar muito em todos esses aspectos. (P4) 

 

Devemos encarar a História da Matemática sob dois aspectos. Primeiramente como parte essencial do 

estudo da matemática sem a qual tal estudo perde grande parte de seu fundamento, senão todo. E, 

também, como uma fonte de recurso didático que pode auxiliar no planejamento de aulas 

diferenciadas, interessantes e motivadoras. (P13) 

 

Não se trata de oferecer apenas a história dos fatos e personagens ligados à 

Matemática, mas em se discutir que circunstâncias e necessidades levaram a se desenvolver 

determinados conceitos e cálculos. 

Nesse sentido, Santos (2011) considera que História da Matemática é:  
 

[...] fundamental para expor como teorias e práticas matemáticas foram criadas, cada 

uma em determinado tempo, ela é um recurso didático que contribui para o 

aprimoramento e a valorização do aprendizado matemático, auxiliando a 

desenvolver uma motivação maior por parte dos alunos em relação ao que está 

sendo estudado. (SANTOS, 2011, p. 2). 

 

Associar a História da Matemática a problemas pode ser uma opção interessante para 

aprimorar esse recurso, ampliando sua função na ação pedagógica.  

 Para Miguel e Brito (1996, p. 50): 

 

A problematização a partir da história poderia contribuir para modificar as 

representações que estudantes e futuros professores têm da matemática, contribuindo 

no sentido de modificar a visão estática e unilateral que trazem consigo a respeito da 

natureza da matemática: do seu conteúdo, dos seus métodos, do seu significado, do 

seu alcance e dos seus limites, fazendo-os perceber que a matemática se desenvolve 

não apenas através da acumulação de resultados e conquistas, mas que passa 

também por mudanças qualitativas que alteram profundamente o domínio dos 

objetos das investigações nesse terreno. 

 

Sobre essa possibilidade, os participantes dessa pesquisa relataram que consideram 

viável e pertinente tal associação, como se pode verificar na fala de P3: 

 

Acredito que aliar o ensino da matemática com sua história aplicada a problemas seja uma excelente 

maneira de apresentar esta disciplina de uma forma completa. Assim o aluno tem acesso à matemática 

como foi “construída” e é capaz de compreender o pensamento e refazer os passos dos grandes 

matemáticos. De procedimentos mais simples (como técnicas de cálculo mental) até os mais 

elaborados, conhecer a História da Matemática aumenta as opções de raciocínio e caminhos a seguir, 

levando à construção de novos e mais elaborados procedimentos. 

 

 O professor P14 também avaliou positivamente a junção entre a História da 

Matemática e os problemas, acrescentando que essa prática pode desencadear outras ações 

que privilegiam a investigação e o debate: 

 

Podemos utilizar a História da Matemática em sala de aula não com um objetivo somente narrativo, 

descritivo, biográfico, mas com ações problematizadoras, utilizando em especial o diálogo entre os 
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participantes do processo de ensino-aprendizagem. Podemos trabalhar os conteúdos com diversas 

produções de significados e conhecimentos que os constituíram historicamente. 

 

 Como destaca Gasperi e Pacheco (2016, p. 3): 

 

A história da matemática pode estar presente na sala de aula em vários contextos 

diferentes, pode ser apresentada de forma lúdica com problemas curiosos, “os 

enigmas”, como fonte de pesquisa e conhecimento geral, como introdução de um 

conteúdo ou atividades complementares de leitura, trabalho em equipe e 

apresentação para o coletivo. (GASPERI; PACHECO, 2016, p. 3). 

 

 A articulação entre a Matemática e outras áreas do conhecimento pode ser ampliada 

com a parceria estabelecida pela história dessa disciplina. Esse aspecto foi evidenciado por 

P10 ao considerar que:  

 

A utilização da História da Matemática pode se dar de várias formas, como oportunidade de promover 

atividades diferenciadas integrando a matemática com as demais disciplinas. É muito importante, em 

minha opinião, a interdisciplinaridade. 

 

 “Com a história da matemática, tem-se a possibilidade de buscar uma nova forma de 

ver e entender a matemática, tornando-a mais contextualizada, mais integrada com as outras 

disciplinas, mais agradável, mais criativa, mais humanizada” (GASPERI; PACHECO, 2016, 

p. 3). 

Para Santos (2011, p. 1) “a exploração da história da matemática de forma equilibrada 

e articulada, poderá auxiliar o professor no desenvolvimento do aluno, pois dessa forma 

haverá um trabalho interdisciplinar”.  

Entende-se aqui, para a concepção de interdisciplinaridade, como sendo “a consciência 

da necessidade de um inter-relacionamento explícito e direto entre as disciplinas todas, sendo 

a tentativa de superação de um processo histórico de abstração do conhecimento que culmina 

com a total desarticulação do saber” (GALLO, 2004, p. 27). 

Além de relacionar o conteúdo matemático com outras disciplinas, um dos 

pesquisados mencionou que é preciso, também, contextualizar e mostrar aplicações do que 

está sendo estudado, por meio do regaste do contexto histórico: 

 

É muito importante conhecermos sobre a História da Matemática, por que muitas das dúvidas dos 

alunos estão na origem, na criação daquele teorema, por que foi preciso usá-lo. Mas também devemos 

saber adaptar o passado ao nosso presente, ensinar para que foi criada aquela "fórmula", naquela 

época, e em que podemos aplicá-la hoje. Trazer fatos do cotidiano é ótimo para uma melhor 

compreensão da matemática. (P8) 

 

O aspecto de empregar a História da Matemática para justificar ou exemplificar o 

estudo dos diversos conteúdos matemáticos foi apontado por alguns professores, entre os 

quais se destaca a fala de P6: 
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Uso como exemplo as dificuldades dos professores em suprir a curiosidade dos alunos que vão além de 

decorar fórmulas e teoremas. Justificar a necessidade de aprender tais coisas é sim importante, saber 

quem descobriu, quando, onde ou por que, isso estimula a vontade dos alunos em saber resolver 

problemas matemáticos, entre outros exemplos, como toda a evolução que nossa sociedade sofreu até 

chegar ao nível de hoje, com todo seu avanço tecnológico. Acredito, sim, que a matemática se torna 

mais sedutora com toques históricos, para qualquer indivíduo. 

 

 Muitos docentes deixam de empregar a História da Matemática por não se sentirem 

seguros para a realização de tal abordagem (justificativa indicada por 13,3% dos professores 

pesquisados). No entanto, D’ Ambrosio (1996, p.11-12) pontua que o professor não precisa 

ser um especialista em História da Matemática para fazer uso desse recurso em suas aulas: 

  

Se em algum tema tem uma informação ou curiosidade histórica, compartilhe com 

os alunos. Se sobre outro tema ele sabe nada e não tem o que falar, não importa. Não 

é necessário desenvolver um currículo, linear e organizado, de História da 

Matemática. Basta colocar aqui e ali algumas reflexões. Isto pode gerar muito 

interesse nas aulas de Matemática. 

 

 D’Ambrosio (1996, p. 12) ainda acrescenta que seria pertinente que os professores 

fizessem um “estudo mais sistemático da História da Matemática”, o que passaria pela 

formação continuada desses profissionais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procurou-se, nesse artigo, apresentar algumas reflexões sobre a História da 

Matemática com base nas concepções dos docentes a respeito dessa temática, bem como por 

meio de suas experiências em sala de aula. 

 Cabe ao professor privilegiar a abordagem da História da Matemática, permitindo que 

esse recurso esteja presente no processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, estará 

oferecendo a seus alunos conhecimentos que são decisivos para uma melhor compreensão dos 

conteúdos dessa disciplina. “A História esclarece ideias, conceitos, métodos e dá resposta a 

muitos porquês”. (PEREIRA, 2013, p. 16) 

 Concorda-se também com o pensamento de Morais e Dias (2010, p. 2) ao afirmar que:  

 

[...] a História da Matemática pode ser um recurso que venha trazer ao aluno a 

consciência da matemática científica, que durante o seu percurso de criação também 

ocorram os equívocos e erros, mostrando assim, a criação humana por traz desta 

ciência que hoje vemos, estudamos e aplicamos. 

 

 Segundo Vianna (2000, p. 18), em se tratando de História da Matemática, esta: 

 

[...] pode ser uma fonte relevante de problemas para serem trabalhados na resolução 

de problemas, e o estudo da solução dada aos problemas reais que foram enfrentados 
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em épocas diversas pode fornecer contribuições para o desenvolvimento de técnicas 

de modelagem e para o aprimoramento de modelos já elaborados. 

 

Vale ressaltar que não se trata de apresentar a História da Matemática apenas 

vinculada a datas, sujeitos e fatos isolados. Mas que esta seja um elemento motivador, de 

resgate e valorização sociocultural e de integração entre os saberes.  Busca-se criar novas 

estratégias valendo-se dessa perspectiva, pautando-se pela criatividade, inovação e 

reconstrução das práticas pedagógicas. 

 Quanto maior for o engajamento do professor, pela preocupação no aperfeiçoamento 

de sua ação docente, mais possibilidades ele saberá extrair da História da Matemática, 

permitindo que novos rumos sejam definidos no campo da Educação Matemática. 
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