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Resumo 

  

 

Neste trabalho de conclusão de curso apresenta-se uma breve discussão sobre a 

importância da Filosofia e da História da Matemática na formação do professor. Discute-

se, mais especificamente, sobre quais lentes podemos enxergá-la a fim de que possamos 

usar isto a favor de professores com práticas mais condizentes com uma Matemática mais 

flexível e construtiva. Nessa perspectiva, fazemos uma análise comparativa de formas de 

uso da História da Matemática em livros didáticos, propondo ao final do trabalho, uma 

atividade sobre logaritmos que se utilize da História da Matemática como recurso didático 

essencial. 

 

 

 

Palavras-chave: História da Matemática; Análise de Livro Didático; Ensino Básico; 

Logaritmo. 
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Abstract 

 

 

In this work, we present a brief discussion on the importance of Philosophy and the 

Mathematical History in the formation of the teacher. More specifically, we discuss what 

lenses we can see in order to use this in favor of teachers who are more consistent with a 

more flexible and constructive mathematics. In this perspective, we make a comparative 

analysis of ways of using the History of Mathematics in textbooks, proposing at the end of 

the work, an activity on logarithms that is used in the History of Mathematics as an 

essential didactic resource. 

 

 

 

 

 

Keywords: History of Mathematics; Didactic Book Analysis; Basic education; Logarithm. 
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Introdução 

 Um pilar ou coluna é estrutura essencial que dá a sustentação de qualquer 

construção. Caso queiramos contruir uma boa casa, esta deve ter um forte pilar de 

sustenção, a fim de que se evitem tragédias. Portanto é ideal que tal viga de sustenção seja 

feita do melhor material possível e da melhor maneira possível, só assim a casa será 

sustentada de maneira firme e segura por muito tempo.  

Sabemos que um dos pilares mais importantes da sociedade é a educação. Devemos 

melhorar, então, o que forma esse pilar. E um fator principal que constitui a educação é o 

professor. Podemos focar, então, nossa atenção em formar professores melhores, a fim de 

que tenhamos um pilar cada vez mais forte para a casa em que todos nós vivemos juntos. 

 Minha motivação nesse trabalho é, claro, a Matemática, como um todo, que surge 

como uma paixão desde da adolescência no qual começei a estudar e tomar gosto por ela. 

Os problemas de questões sociais, como educacionais, sempre estiveram na minha 

realidade o tempo inteiro, e não tive como escapar disso. 

 No que diz respeito a este fator, surge uma emergência de como formar melhores 

professores e tornar a Matemática mais agradável aos alunos. De que forma fazer isso? 

Sempre tive carinho e respeito pelos meus professores, e sempre coloquei essa profissão 

como honrosa dentro da minha futura história.  

 Então no âmbito da Licenciatura em Matemática, carreira em que resolvi seguir, 

acabei tendo uma incrível oportunidade: participei do Programa de Licenciaturas 

Internacionais (PLI) financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior).  

 Durante meu percurso de dois anos de estudo em Portugal, na Universidade de 

Coimbra, uma das disciplinas que cursei que mais ajudou-me a entender a Matemática 

como de fato é e também encantar-me ainda mais com esta foi a História da Matemática.  

Outra disciplina importante foi Metodologia da Matemática, onde tive a oportunidade de 

fazer um trabalho apresentando o que entendi do texto A Natureza da Matemática do livro 

Didáctica da Matemática de Ponte, Boavida, Graça e Abrantes. 

 Então resolvi pesquisar e escrever de que maneira a História da Matemática e a 

Filosofia da Matemática poderiam contribuir para a formação de professores. Isto é, o que 

um professor com uma abordagem histórica da Matemática poderia fazer de diferente de 
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outro que não tem. De que forma a resposta pessoal de um professor para a pergunta – o 

que é a Matemática? – altera sua prática profissional. 

 Então ao pesquisar isto, surge naturalmente a dúvida de como estão sendo 

utilizados esses aspectos atualmente. O livro didático, então, surge como candidato 

imediato para estabelecermos um critério de uso da História da Matemática em sala de 

aula. Analisamos então como era o livro didático em meados de 1995 e em meados de 

2010, para estabelecer uma diferença do uso de História da Matemática e também para 

avaliarmos como este recurso foi usadonesses dois períodos. 

 Porém, acredito que não adianta apenas falar e dissertar sobre o tema sem o 

defender de maneira prática. Ao final do trabalho, proponho uma atividade (uma aula) 

sobre logaritmos - um assunto que é muito polêmico na educação básica – que pode ser 

abordada na perspectiva histórica. E nesta atividade fica claro como a História da 

Matemática pode ser utilizada para a construção de conceitos, desconstruindo a maneira 

usual de se ensinar, que consiste em memorização e mecanização de processos. 

 No Capítulo 1, dissertamos um pouco sobre a relação entre História e Filosofia da 

Matemática, procurando refletir sobre de que maneira esses conhecimentos influem na 

prática pedagógica do professor de Matemática. No capítulo seguinte fazemos uma breve 

revisão biblográfica sobre História da Matemática e Educação Matemática. No terceiro 

capítulo, discutimos fundamentalmente sobre o papel da História da Matemática na 

formação do professor de Matemática, apresentando no capítulo seguinte uma interface 

entre História da Matemática e ensino. Por fim, no capítulo 5 apresentamos a atividade 

proposta sobre logaritmos e tecemos nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 - Um pouco sobre História e 

Filofosia da Matemática 
 

 

 A natureza da Matemática – O que é Matemática? – foi um tema abordado 

amplamente pela comunidade matemática, conflitos de respostas aconteceram no debate 

desta questão. Segundo Meneghetti e Trevisani (2013), antes de Kant (1724-1804) eram 

debatidas duas posições fortemente presentes: 

a) Fundamentar o saber matemático todo baseado na lógica e na razão, 

b) Fundamentar o saber matemático todo na intuição e na experiência. 

Onde saber matemático refere-se propriamente ao conhecimento matemático. 

 Para exemplificar a primeira corrente filosófica podemos citar o realismo Platônico 

ou o idealismo de Descartes, onde temos evidentemente a valorização, quanto ao 

conhecimento matemático, à razão em detrimento da intuição sensível.  

 De acordo com Meneghetti (2004) na teoria de Platão existem, disjuntamente, o 

sensível e o inteligível onde encontram-se dois objetos do conhecimento (opinião e 

ciência): uma realidade material e uma realidade imaterial. Esta una, imutável que 

transcende ao sensível e que fornece razão e significado à existência dos objetos. Para 

Platão é no inteligível que vivem as ideias, as verdades em estado de pureza e que cada 

objeto no mundo material tem sua ideia no mundo intelegível. 

 Platão coloca Matemática no lugar inteligível, uma vez que nas ciências 

matemáticas buscam-se originais do mundo visível, procedendo, a partir de hipóteses rumo 

a uma conclusão, Meneghetti (2004). Ou seja, mesmo sem conceber a Matemática sem 

acesso direto ao inteligível, ao mundo das ideias, ainda sim reflete tais ideias. 

 

Entretanto, apesar de as noções matemáticas não constituírem idéias 

puras, eles refletem tais idéias e possuem seus protótipos no domínio das 

realidades eternas.    (PLATÃO, 1973, apud MENEGHETTI, 2004) 

 

 Descartes, assim como Platão, via a razão como inerente à mente humana, onde, 

Meneghetti (2004) afirma que Descartes busca uma verdade mais importante, uma verdade 

primeira que não se possa duvidar e nem refutar. Encontra-a no próprio pensamento e 

expressa-o como o célebre “Penso, logo existo”. 



 

 

10 

 

 Neste sentido, ele constrói toda a sua filosofia, considerando as coisas que 

concebem-se como claramente verdadeiras, sem margens para dúvidas. Entendendo o 

mundo sensível como lugar de ideias obscuras, afirmando que apenas de coisas 

absolutamente simples e puras é de que se tem uma correta experiência. 

 

À Matemática a filosofia cartesiana proporcionou um alto poder de 

generalização e, consequentemente, de ampliação. Isso ocorreu, 

principalmente, na álgebra simbólica e nas interpretações geométricas da 

álgebra. A álgebra formal, que vinha progredindo desde a renascença, 

tem seu ponto culminante em sua obra “La géométrie”. Tal obra marca o 

início da matemática moderna, visto que favoreceu o advento de novas 

criações, entre elas, o próprio cálculo infinitesimal. (DESCARTES, 1974, 

apud MENEGHETTI, 2004) 

 

Já para exemplificar a segunda corrente filosófica, os empiristas defendem a ideia 

de que a Matemática está sujeita à experiência. Nessa corrente destacamos os trabalhos de 

Newton (1643-1727) e Hume (1711-1776), que afirmam que a Matemática está 

inteiramente sujeita apenas a experiência e a observação, entendendo por prova 

argumentos que se derivavam a partir da experiência que não estavam sujeitos a dúvidas. 

Argumentos fundamentados inteiramente no hábito. 

David Hume desempenhou papel fundamental neste ambiente, já que defendia que 

não conhecíamos nem o espírito e nem a matéria e que não deveríamos sequer tentar 

reconhecer a existência de outras substâncias, senão daquelas de que temos experiência 

imediata, que é reduzida às sensações, de acordo com Ponte, Boavida, Graça e Abrantes 

(1997).  

 Ao realizar suas críticas à “Razão Pura” e à “Razão Prática”,  Kant desenvolve sua 

teoria, articulando algumas ideias presentes nessas correntes defendendo que todo 

conhecimento deve partir da experiência para logo depois tornar-se independente dela. 

Sendo assim, a filosofia de Kant pode ser vista como a constituição do conhecimento com 

ambos os aspectos: o intuitivo e o lógico (MENEGHETTI & TREVISANI, 2013). Porém 

já no final do século XIX aparecem fundamentalistas da Matemática que abandonam 

novamente a experiência no papel do saber matemático. Nesse mesmo período, surgem as 

escolas filosóficas da matemática:  o Logicismo, o Formalismo e o Intuicionismo.  

 Tais escolas emergem de uma crise dos fundamentos matemáticos. Para começar, 

falemos do Logicismo, que surge com característica principal de enxergar a Matemática 

sob lentes da Lógica. Teve papel principal, um dos primeiros a defender tal posição, foi 
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Gottlob Frege (1848-1925) tentando reduzir a aritmética à lógica. (MENEGHETTI & 

TREVISANI, 2013). 

Para os lógicos a Matemática era produto da lógica, os conceitos matemáticos 

poderiam ser reduzidos para conceitos da lógica. Uma vez que os resultados matemáticos 

eram demonstrados dedutivamente, utilizando como meio fundamental a razão. Tendo em 

vista que os lógicos acreditavam que o conceito da razão pertence ao campo da lógica pura, 

faz sentido acreditar numa redução da Matemática em lógica. Podemos ver isto numa 

citação de Frege (1884): 

O conceito de razão pertence (...) ao campo da lógica pura. Aqui não 

interessa o conteúdo especial da relação, mas exclusivamente a sua forma 

lógica. Se algo pode ser afirmado sobre ela, a verdade desse algo é 

analítica e reconhecida a priori. (FREGE1, 1884, apud ABBAGNANO, 

2003) 

 

 Frege, então, buscou formalizar a ideia que tinha de que a aritmética e a análise 

baseavam-se somente em verdades de natureza lógicas, e isto é um ponto muito 

importante, já que deixa contribuições imortais para o campo da Matemática. De acordo 

com FERREIRA (2004), Frege formaliza seu programa logicista com a publicação de 

Begriffsschrift, em 1879, e cinco anos mais tarde publica Die Grundlagen der Arithmetik. 

 Porém Frege recebe uma carta de Russel que caracterizava um pormenor no seu 

sistema lógico que reduzia a aritmética à lógica. O que tornou o sistema lógico de Frege 

inconsistente e Russel tornou-se famoso porque apontava com êxito uma contradição, esta 

que ficou famosa e tornou-se o paradoxo de Russel, apontado abaixo. 

 

  Para anunciar o paradoxo de Russel definimos um “conjunto R” como um 

“conjunto que se contém a si próprio” (um exemplo é o “um conjunto de 

todos os objectos descritos com exactamente treze palavras em 

português”). Consideremos agora um outro conjunto M: o conjunto de 

todos os conjuntos possíveis, excepto os conjuntos R. M é um conjunto 

R? Não. Por outro lado, também é falso afirmar que M não é um 

conjunto-R. Moral: a definição de M, que parecia inofensiva; embora um 

pouco retorcida, é contraditória em si própria. (PHILIP DAVIS e 

REUBEN HERSH, 1988, apud PONTE, BOAVIDA, GRAÇA & 

ABRANTES, 1997) 

 

  

 Reinterpretando, como curiosidade, temos o Paradoxo do Barbeiro que tem a 

mesma essência da citação anterior: a auto-referência. Supomos que numa determinada 

cidade exista um barbeiro, do sexo masculino. Nesta cidade, todos os homens barbeiam-se 
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e eles fazem isso apenas de duas maneiras: ou se barbeiam ou vão ao barbeiro, 

exclusivamente. A pergunta que surge é: quem barbeia o barbeiro? Pela construção do 

paradoxo, ou ele faz a própria barba, mas sendo assim o barbeiro estaria fazendo a barba 

dele, o que é contraditório. Ou o barbeiro faz a barba do barbeiro, mas sendo assim, ele 

mesmo estaria fazendo sua barba. O que também leva a uma contradição.  

 Então Russel continua com o trabalho de Frege na tentativa de reduzir as verdades 

aritméticas em verdades lógicas, tomando cuidado para não repetir os mesmos descuidos 

que Frege cometeu, Russel cria seu próprio sistema lógico e junto com Alfred North 

Whitehead (1861-1947) iniciam a Teoria dos Tipos. Russel acreditava nisso firmemente, 

onde atribuem as citações abaixo a ele. 

 

1. Todos os conceitos matemáticos podem, em última instância, serem 

reduzidos a conceitos lógicos, desde que entre estes estejam incluídos 

conceitos como a teoria dos conjuntos ou algum outro sistema familiar, 

como a teoria dos tipos de Russel. 

2. Todas as verdades da matemática podem ser provadas, apenas através dos 

axiomas e regras de inferência da lógica. 

 (ERNEST, 1991, apud, MENEGHETTI & TREVISANI, 2013) 

 

 Porém o seu sistema lógico também passa por tensões na tentativa de realizar o tão 

sonhado desejo do Logicismo de fundamentar a Matemática pelas lentes da lógica. Para 

reduzir a aritmética à lógica, concentraram-se na base da Matemática na época, que era a 

Teoria dos Conjuntos, ou a nova Teoria dos Tipos criada pelo próprio Russel, e tentaram 

reduzir os axiomas de uma das teorias a formas lógicas, proposições lógicas. 

 Na tentativa de reduzir tais axiomas a proposições com linguagem puramente 

lógicas, Russel viu-se obrigado a aceitar alguns axiomas como o Axioma da Redutibilidade 

e o Axioma da Escolha. Por exemplo, o Axioma da Escolha, nos diz que existe uma classe 

com determinada propriedade. Mas não dá, nem indica um modo de defini-la. Para 

escolher tal classe, num modo quase combinatorial, é feito de forma totalmente intuitiva. O 

que afasta o seu sistema lógico da visão logicista. (FERREIRA, 2014) 

No Formalismo, a escola formalista originalmente criada por David Hilbert (1862-1943) 

preocupou-se em garantir a consistência da Matemática, e não de achar as raízes da 

Matemática. Para Hilbert, a Matemática pode ser construída como simples cálculo sem 

exigir interpretação alguma. Ou seja, era dado um conjunto de axioma e regras de 

                                                                                                                                                                                
1 Eine Logish-Mathematische Untersuchung uber den Begriff der Zabl, 1884, trad. It., em Aitmética e Lógica. 
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inferência e assim deduzia-se formalmente tudo o que se era apto de deduzir. Como um 

jogo, dado as regras e as peças. 

 Hilbert tentou fazer isso, de acordo com PONTE, BOAVIDA, GRAÇA & 

ABRANTES (1997); utilizando argumentos finitários, para que Brouwer (intuicionista) 

ficasse convencido. Com este objetivo introduziu: uma linguagem formal e regras formais 

de inferência suficientes em número e simplicidade, para que cada demonstração seja 

verificável mecanicamente; desenvolveu uma teoria das propriedades combinatórias desta 

linguagem formal. Isto a fim de que demonstrasse que dentro deste sistema não se podia 

deduzir contradições.  

 

“... A teoria da prova que esboçamos não somente é capaz de prover uma 

base sólida para os fundamentos da matemática, mas também, acredito, 

pode prover um método geral para tratar questões matemáticas 

fundamentais, as quais os matemáticos até agora não foram capazes de 

manejar...” (BISPO, 2013) 

 

 O sistema citado acima e mencionado no último parágrafo, considerado e criado 

por Hilbert, torna a Matemática em um jogo, onde partimos dos axiomas e dos termos 

iniciais e desenvolve-se uma cadeia ordenada de fórmulas e deduz-se o que é desejado. A 

Matemática então consiste em um jogo de manipular símbolos sem significado de acordo 

com regras sintáticas explícitas.  

 Nicolas Bourbaki, pseudônimo que um grupo de matemáticos majoritariamente 

franceses, formado em 1935, foi um exemplo claro de formalismo ao lado de Hilbert. Para 

organizar a Matemática de modo formalista, o grupo contribuiu com o famoso Éléments de 

Mathématique uniformizando notações e terminologias, tornando-as comuns em diversas 

áreas da Matemática. (ESQUINCALHA, 2012) 

 Outro matemático que se tornou famoso na história do Formalismo e das escolas 

formalistas foi Kurt Gödel (1906-1978). Este matemático acaba com os sonhos dos 

formalistas de fundamentar uma Matemática completa e sem contradições. Com os seus 

teoremas da incompletude, Gödel exclui a possibilidade da Matemática como sistema 

único e total. 

Qualquer sistema formal e consistente F onde a aritmética elementar pode 

ser tratada é incompleto. Isto é, existem proposições em F que não podem 

ser provadas e nem refutadas. (ABBAGNANO, 2003) 
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Com o enunciado acima, relativo ao primeiro teorema da incompletude de Gödel, 

fica demonstrado que qualquer sistema formal e consistente, que contenha os axiomas da 

aritmética elementar, não pode ser um sistema completo. Ou seja, não podemos reduzir a 

Aritmética a um sistema completo, pois uma vez que fosse completo, teríamos a 

inconsistência de tal sistema. E entra a inconsistência e a completude, opta-se pela 

consistência. 

Para discorrer sobre o Intuicionismo, que se opunha de certa forma ao Logicismo e 

ao Formalismo, temos de falar da intuição no sentido de uma abordagem matemática 

construtivista, isto é, construção de acordo com a atividade mental dos humanos. Ou seja, 

um objeto matemático é tratado como produto construído pela mente. Ou seja, o 

Intuicionismo entra como parte do Construtivismo. 

Segundo COSTA (2008), as escolas intuicionistas têm suas raízes em Kant, que 

defende a Matemática como construção de conceitos, ou seja, a Matemática enquanto se 

refere ao espaço e ao tempo é constituída de proposições sintéticas a priori e não 

analíticas. Tais escolas partem do princípio, assim como Kant, de que a Matemática tem 

suas bases nos números naturais, que tem como base a intuição da mente humana de 

acordo com sua experiência com o tempo e o espaço. 

 

(...) nosso conhecimento do tempo é sistematizado na aritmética, que se 

baseia na intuição da sucessão. Nosso conhecimento do espaço é 

sistematizado na geometria. Para Kant, como para Platão, há somente 

uma geometria – a mesma que hoje chamamos de euclidiana (...). As 

verdades da geometria e da aritmética se nos impõe pela maneira como 

funciona nossa mente. (Davis, P. 1985, apud COSTA, 2008) 

 

Foi com L. E. J. Brouwer que a escola intuicionista tem a sua maior representação. 

Brouwer defende a ideia de Kant sobre a teoria do conhecimento citada no parágrafo 

anterior, defende que a intuição do tempo que baseia a ideia dos números naturais e que 

devem fundamentar toda a Matemática.  

 

A Matemática identifica-se com a parte exata do pensamento humano e 

por isso não pressupõe ciência alguma, nem a lógica, mas exige uma 

intuição que permita apreender a evidência dos conceitos e das 

conclusões. (ABBAGNANO, 2003) 
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 Brouwer ainda defende a Matemática como construtivista, ou seja, as proposições 

matemáticas são deduzidas a partir de construções finitas (mentais). A principal 

consequência disso foi a refutação do princípio do terceiro excluído, o qual pode ser 

enunciado como “uma sentença é falsa ou verdadeira, não havendo uma terceira 

alternativa”. Sendo assim, podiam se construir enunciados matemáticos dotados de 

sentidos, nos quais, não assumem nem o valor de verdadeiro e nem o valor de falso. 

(LOUREIRO & KLÜBER, 2015) 

 Outro matemático famoso que defendia a escola intuicionista foi Jules Henri 

Poincaré (1854-1912), este defendia que a Matemática não poderia ser reduzida a Lógica, 

uma vez que existia algo de caráter intuitivo nos resultados matemáticos, que eles surgiam 

a partir de construções mentais e daí, portanto, poderíamos usar a Lógica como linguagem 

dedutiva para formalizar os conceitos já construídos mentalmente.  

 Poincaré propôs um problema, no final do século XIX, e que foi primeiramente 

demonstrado em 1912 por Brouwer, representa um belo exemplo sobre o intuicionismo e 

sobre o que foi dito no último parágrafo: 

 

1. Para a esfera ordinária, se f é uma função contínua que mapeia 

um vetor f(p) em tangente à esfera em cada ponto p de uma 

esfera, então existe pelo menos um p tal que f(p) = 0. 

2. Em outras palavras, sempre que se tenta pentear uma bola cabeluda, 

haverá pelo menos um redemoinho de cabelo em algum lugar.  
(ABBAGNANO, 2003) 

  

 A formalização lógico-dedutiva de tal problema é uma questão que não será 

abordada aqui por não ser o objetivo do texto, porém a construção mental de um 

argumento que convence o leitor pode ser fácil de explicar. Se você não é careca, pegue 

seu cabelo e tente pentear ele de qualquer maneira que não fique um ponto de redemoinho. 

Isso pode ser um tipo de construção mental, intuitivo, que pode ser bom argumento para 

resolução de problema. Claro que ainda falta a escrita formal da demonstração de tal 

problema, entretanto exemplifica que existe uma parte intuitiva não lógica que faz parte do 

raciocínio matemático. 

 Entretanto as escolas intuicionistas enfrentaram grande rejeição da comunidade 

matemática, já que, segundo MONDINI (2008), muitos matemáticos clássicos rejeitavam o 

fato de vários teoremas importantes e bonitos na matemática usual (clássica) eram falsos, e 

sem sentidos, de acordo com o Intuicionismo.  
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 Podemos reparar então, após essa breve aventura sobre as três escolas que 

encararam a crise dos fundamentos da Matemática de frente, sem medo e com muita 

coragem, que todas as três correntes filosóficas falharam na sua missão de fundamentar 

toda a Matemática. Porém como em todo processo de evolução, a falha se faz necessária. 

Todos estes desenvolvimentos, junto com suas dificuldades e erros, impulsionaram a 

Filosofia da Matemática e a Matemática para outro patamar e enriqueceram a ciência. 

Como J. Ferrater Mora (1912-1991) cita a seguir. 

 

Para o Logicismo, (...), a Matemática se reduz à Lógica. Para o 

Formalismo, (...), a Matemática pode ser formalizada por completo. Para 

o Intuicionismo, (...), pode-se falar de entes matemáticos tão somente se 

podemos construí-los mentalmente. Cada uma destas posições enfrenta 

dificuldades peculiares (...). Cada uma destas posições, por outro lado, 

alcançou grandes triunfos e impulsionou sobremaneira o progresso na 

Matemática. Não se pode prever que teoria triunfará definitivamente; o 

mais provável é que seja preciso manter as partes mais fecundas de cada 

uma delas. (MORA, 2001) 

 

 O que nos faz pensar em uma Matemática mais eclética, no sentido do ecletismo, 

que se caracteriza pela mistura de teses filosóficas diversas, formando uma visão 

Matemática mais plural e multifacetada, mais rica de certa forma. E isso também deixa 

claro Nicola Abbagnano: 

 

E já é difícil ignorar a importância do aspecto linguístico da Matemática, 

que serviu de base para o logicismo, o pensamento matemático 

contemporâneo é dominado por certo ecletismo. (ABBAGNANO, 2003) 

 

 Após as escolas fundamentalistas deixarem sua contribuição generosa para a 

Matemática, marcando seu nome na história, a Filosofia da Matemática precisou rever as 

bases da Matemática, já que nenhuma de tais escolas resolveu de fato o problema, e assim 

foi necessário percorrer um caminho noutra direção. 

 O novo olhar agora, segundo MENEGHETTI & TREVISANI (2013), trazido por 

Hersh aponta para enxergar a natureza da Matemática, ou seja, o que compõe a 

Matemática, a sua essência. Essa perspectiva aponta para quem faz a Matemática, ou seja, 

os matemáticos e sua prática. Observa-se então a prática matemática como o conhecimento 

matemático é construído, isto é, sujeito a erros e, portanto, correções.  

Com isso são apontados que as provas não são universais, mudam de acordo com a 

época e do ramo matemático de que se trata, ou seja, falível e corrigível. Portanto fica 
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evidente, pela primeira vez, a necessidade de analisar os aspectos históricos da 

Matemática.  

Concluindo: parar de olhar para fundamentações baseadas na própria Matemática e 

sim buscar bases na prática da Matemática, na sua criação, implicando na reflexão sobre o 

que os matemáticos fazem quando ensinam matemática, quando a usam, quando a 

inventam e quanto a descobrem. O que torna a História da Matemática como ferramenta 

imprescindível. 

 Com esta nova ideia o filósofo Imre Lakatos, com sua obra A Lógica do 

descobrimento matemático: Provas e Refutações solidifica a ideia de que a Matemática, 

assim como as ciências naturais, é falível, não é indubitável e cresce por meio da crítica e 

correção de teorias (falível e corrigível, como citado anteriormente). Ainda nesta obra 

Lakatos mostra que o desenvolvimento matemático se realiza através de um método 

racional, desafiando o Formalismo que defendia a Matemática como ciência das 

demonstrações rigorosas. (SILVA & MOURA, 2015)  

 

O formalismo desliga a história da matemática da filosofia da 
matemática, uma vez que, de acordo com o conceito formalista da 
matemática, não há propriamente história da matemática. [...] O 
formalismo nega o status de matemática à maioria do que comumente 
tem sido considerado matemática, e nada pode se dizer sobre o seu 
progresso. Nenhum dos períodos “criativos” e dificilmente qualquer um 
dos períodos “críticos” das teorias matemáticas teriam sido admitidos 
no céu formalista em que as teorias matemáticas habitam como o 
serafim, expurgado de todas as impurezas da incerteza terrestre. 
(LAKATOS, 1978,  apud SILVA & MOURA, 2015) 

 

A perspectiva filosófica de Lakatos é designada de Falibilismo. Ele defende uma 

visão de Matemática “quase-empiricista”, a qual pode ou não ser empírica. Na verdade, 

Lakatos considera a Matemática uma ciência tão falível quanto o conhecimento do mundo 

externo, aproximando a Matemática da ciência natural, como anteriormente se rejeitava. 

Essa visão do quase-empiricismo leva em conta a atividade dos matemáticos ao longo da 

história, ou seja, o que eles têm feito, com todos os erros e concertos inerentes aos seus 

trabalhos. Assim o quase-empiricismo representa um novo caminho na Filosofia da 

Matemática, pois prioriza agora fundamentar a Matemática na prática de quem a cria, e não 

mais fundamentar a Matemática com ela própria (MENEGHETTI & TREVISANI, 2013). 
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E nesta perspectiva mais moderna de Filosofia da Matemática o filósofo 

matemático René Thom (1923-2002) afirma que a Matemática não é uma ciência de 

conhecimento absoluto. Defende a não existência de uma definição de rigor absoluto para 

conceitos e demonstrações Matemáticas, já que o conceito de rigor também se altera de 

época para época. Ou seja, a promessa das escolas fundamentalistas de trazer um rigor 

global para a Matemática é falha, já que esse rigor além de mudar com o tempo muda com 

o espaço sobre o qual se tratam os conceitos matemáticos.  

 

Esse autor [René Thom], também argumenta que não há nenhuma 

definição precisa de rigor e uma prova seria tida como rigorosa se 

obtivesse aprovação dos principais especialistas da época, portanto, 

tratava-se de um rigor local. (MENEGHETTI & TREVISANI, 2013) 

 

 Meneghetti & Trevisani (2013) ainda afirmam que o matemático Raymond Louis 

Wilder descreve a Matemática como produto cultural humano, acreditando que tais 

complexidades filosóficas da Matemática podem ser respondidas pela aprendizagem de 

como a Matemática se transforma. Uma vez que a Matemática é produto cultural, é uma 

ciência em constante mudança. E mais, Wilder tenta aplicar os métodos das ciências 

sociais (antropologia, sociologia e história), com isso o conhecimento matemático passa a 

ser visto como propriedade coletiva, portanto, parte de um conhecimento público. 

Sal Restivo, antropólogo e sociólogo, com trabalhos e sociologia da Matemática, 

destaca o caráter social do conhecimento matemático, enfocando os desafios filosóficos em 

desafios sociais. Em seu texto The Social Life of Mathematics defende a ideia da 

Matemática como um mundo social que está conectado e é interdependente com outras 

práticas sociais. 

Eles [os matemáticos] trabalham em “fábricas de conhecimento 
matemático” tão pequenas quanto pessoas e tão grandes quanto 
centros de pesquisa mundiais. Porém se a fábrica é uma pessoa ou um 
centro, sempre faz parte de uma rede maior, a sociedade; e portanto é 
sempre uma estrutura social. (RESTIVO, 1993) 

 

 Neste ponto podemos traçar diferenças entre as correntes filosóficas 

fundamentalistas e as pós-fundamentalistas: aquelas tentam reduzir toda a Matemática em 

um único ou poucos aspectos, como a lógica ou a intuição. Já as escolas pós-

fundamentalistas procuram na natureza da Matemática algo mais perto da realidade, isto é, 

da prática de matemáticos, alertam para pontos como: a falibilidade – o processo da falha - 



 

 

19 

 

na sua criação, aspectos humanos – observar matemáticos na sua prática profissional – e 

aspectos temporais que incluem olhar para a história, sociologia, antropologia e etc. Assim 

a Matemática, com o passar do tempo, deixa de ser vista como uma ciência absoluta, 

imutável para ser uma ciência falível, experimental e corrigível e assim evolui. Meneghetti 

& Trevisani (2013), sobre a pergunta – o que é Matemática? –, que foi a questão levantada 

no inicialmente, diz que de fato tal pergunta não pode ter resposta já que a Matemática, 

como produto cultural da sociedade, está em constante mudança e alteração. 

 Tendo vista boa parte do processo histórico da Filosofia da Matemática, podemos 

agora repousar um pouco sobre a relação desta com a Educação Matemática. Discutiremos 

isso no próximo capítulo.  
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Capítulo 2 - Relação entre História da 

Matemática e Educação Matemática 

 
 De acordo com Meneghetti & Trevisani (2013), autores como o filósofo 

matemático Jairo José da Silva, Alba Gonzalez Thompson, o matemático Hans-George 

Steiner, os educadores Dario Fiorentini, Antonio Miguel e a pedagoga filósofa Maria 

Aparecida Bicudo destacam o fato de que a Filosofia da Matemática e a Filosofia da 

Educação Matemática estão interligadas. Assim, não há prática pedagógica matemática que 

não seja baseada ou determinada por alguma concepção filosófica sobre a natureza da 

Matemática.  

Resumindo: tais campos se influenciam mutuamente, o que se conhece acerca da 

natureza da Matemática influencia na prática de toda pedagogia Matemática, quer se queira 

ou não, quer se tenha conhecimento disso ou não.  

 Portanto podemos dizer que nesta direção relaciona-se diretamente os métodos de 

ensino com as concepções sobre a natureza da Matemática, ou seja, por trás de cada 

professor, lê-se cada modo de ensinar, existe um entendimento sobre a Matemática, sobre o 

que é Matemática, e isto influencia diretamente na sua prática profissional.  Como, de 

forma sintética, diz o professor Nílson José Machado em seu livro Epistemologia e 

Didática: A toda prática pedagógica subjaz uma concepção epistemológica (MACHADO, 

1995). 

 Para exemplificar, num viés histórico observamos que na Educação Matemática 

prevalece o Formalismo na estrutura pedagógica em meados das décadas de 60 e 70. Com 

isso, nessa época, reduz significativamente qualquer abordagem da Matemática que não 

fosse técnica e operacionalizada. Já após 1970, Morris Kline, eminente professor de 

Matemática do Instituto Courant de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova York, 

critica veemente esse movimento. O que faz surgir, na década de 80, notório interesse pela 

História da Matemática aliada à Educação Matemática para potencializar aplicações 

pedagógicas. E isso é visto devido aos inúmeros congressos internacionais que 

aconteceram a partir da década de 80, como, por exemplo, o HPM-International Study 

Group on the Relations Between History and Pedagogy of Mathematics. 

 Isso quer dizer que as mudanças que ocorrem no ensino da Matemática estão em 

relação com as mudanças que ocorrem no pensamento sobre a filosofia da Matemática. Isto 



 

 

21 

 

é, de acordo com o que se entende pela natureza da Matemática e assim se buscam novos 

métodos que melhorem o ensino da Matemática, buscando aproximar tal ensino do que 

realmente acredita-se que a Matemática é. 

 Em 1995, realizou-se o 1º Seminário Nacional de História da Matemática 

(SBHMat), o que impulsionou o campo de pesquisa de História da Matemática no Brasil. 

Os estudos sobre História da Matemática, História no Ensino da Matemática e História da 

Educação Matemática vêm trazendo valiosas contribuições e mostrando novos caminhos e 

abordagens para a melhoria da formação de profissionais de Matemática, professores 

principalmente. Isto porque, parte dessa pesquisa, evidencia ainda mais o quão importante 

é a História da Matemática para superar obstáculos encontrados no processo formativo dos 

docentes da Matemática. 

 Segundo MENDES (2012), referente aos trabalhos de pesquisa em História da 

Matemática, 53% referem-se às investigações em história e epistemologia da Matemática 

com temas relacionados à: evolução de conceitos, evolução de teorias, relação da 

Matemática com outras áreas do conhecimento, livros didáticos. Já outros 36% dos 

trabalhos publicados são sobre a história da Educação Matemática, com temas relacionados 

com biografias de matemáticos e educadores matemáticos. Apenas 11% das pesquisas 

tinham ênfase direta à história no ensino da Matemática sob uma perspectiva pedagógica, 

com atividades diretas para serem aplicadas em sala de aula. 

 Neste ambiente, são propostas e discutidas questões sobre a História da Matemática 

ser disciplina obrigatória no rol de matérias essenciais nos cursos de graduação em 

Matemática no Brasil, sobre quantas horas são necessárias para o curso, qual o 

procedimento metodológico e etc. Não entraremos nessa discussão aqui, mas falaremos 

dos principais objetivos que um curso de História da Matemática deve propiciar aos 

futuros docentes. 

Isto é: conhecimento da história de conceitos matemáticos; percepção de que o 

conhecimento matemático é fruto do trabalho de várias gerações de matemáticos; 

estabelecer a relação do resultado matemático com o contexto sociocultural em que o 

resultado foi criado; visão interdisciplinar; etc. 

 Mais especificamente: conhecer a história de um conceito matemático significa 

conhecer melhor o conceito matemático em si, seu processo de criação visto pela 

perspectiva história mostra a origem do conceito, para que ele foi criado, e o que ele tem 

necessidade de responder, trazendo o estudante para mais perto da realidade Matemática. 
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Já perceber que o conhecimento matemático é oriundo do trabalho de várias 

gerações pode ajudar os estudantes a enxergarem a Matemática como uma ciência feita por 

humanos e em construção, não uma ciência absoluta. Ou seja, a Matemática é feita de um 

trabalho comunitário e não apenas de relances da genialidade de algumas mentes raras. O 

que vai numa direção contrária da opinião majoritária em jovens que estudam matemática 

ou do ensino básico. 

A visão científica atual, em geral, quebra o paradigma do conhecimento 

segmentado em partes. Isto é a Matemática não pode ser enxergada como uma ciência 

compartimentada em disciplinas diferente. Neste ponto a História da Matemática ajuda o 

estudante a ver uma Matemática mais interdisciplinas, pois, ao analisar o contexto 

histórico, vários resultados matemáticos seguem da necessidade de resolução de problemas 

em outras áreas como Física e Biologia. 

Podemos citar ainda o caráter social e político que a História da Matemática pode 

contribuir para a discussão de questões curriculares da escola básica. Por exemplo, 

construir currículos para usar a Matemática como ferramenta de adestração, de educação 

tecnicista, de limitação ou, por outro lado, usar a Matemática como ciência libertadora do 

raciocínio, da capacidade de criticar, de construir, de pensar, ou seja, de formar cidadãos 

em sua plenitude.  

Segundo D’Ambrosio (1996), ter a ideia de que a Matemática é uma ciência neutra 

(pura ciência do espírito) é inadequado nos dias atuais.  Ele apoia a noção de Matemática 

como produto cultural e em construção a todo instante - visão filosófica mais pós-

fundamentalista e moderna. D’Ambrosio (1996) aproxima, pois, a Matemática de outros 

produtos culturais como: as artes, tecnologia, religião, ética, culinária, costumes... e 

observa que nenhuma destas anteriores se impuseram no mundo todo como a Matemática 

se impôs.  

 

Uma idéia falsa que se desenvolveu e se romantizou é que a matemática é 

neutral, é pura ciência do espírito. (…) As artes, as ciências e a 

tecnologia, bem como as religiões, a ética e o comportamento individual 

e social, desenvolveram-se desde a Antiguidade na bacia do Mediterrâneo 

e impuseram-se, a partir do século XV, a todo o planeta, tomando-se um 

instrumento fundamental do colonialismo e imperialismo. Curioso que 

nem a língua, nem religião, nem costume, nem música, nem culinária 

conseguiram se impor em todo o planeta. (…) Mas com relação à 

matemática desenvolveu-se uma idéia falsa e falsificadora de que a 

matemática deve ser uma só, nas escolas e academias de todo o mundo. 

(D’AMBROSIO, 1996) 
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Não citamos então onde isto está relacionado com a educação, porém podemos 

aproximar isto da educação quando perguntamos o porquê da citação anterior. Por que a 

Matemática deve ser uma só, nas escolas e academias de todo o mundo? D’Ambrosio 

(1996) afirma que a Matemática tem papel fundamental do nosso legado cultural da bacia 

do mediterrâneo. Confirma que na sociedade atual, um indivíduo não pode ser operacional 

se não souber o básico de Matemática. Por exemplo, a capacidade de encontrar um 

endereço, de fazer uma chamada telefônica, lidar com o dinheiro, dirigir um automóvel e 

assim por diante. Tudo isso tem um forte componente matemático.  

Ou seja, a Matemática como está presente na urbanização, economia, comunicação, 

produção e assim por diante deve ser tema importante a ser tratado. Entretanto, continua-se 

ensinando uma Matemática operacionalizada, tecnicista, bitoladora e castradora. De acordo 

com D’Ambrosio (1996), o ensino de matemática restringe-se a puro manejo de técnicas 

obsoletas e inúteis que servem às classes dominantes que controlam os sistemas 

educacionais e os deixam tão estreitos, principalmente com a Matemática. 

 Até aqui então abordamos bons pontos para se focar na elaboração de História da 

Matemática na Educação Matemática, pontos filosóficos, culturais e até sociais. Entretanto, 

isto não é tarefa fácil. Há diversar pesquisas que destacam alguns problemas de se 

trabalhar com História da Matemática. Segundo Byers (1982), algumas dificuldades 

precisam ser enfrentadas. Dentre elas, ele cita primeiro que o conhecimento histórico sobre 

a Matemática é esparso, desatado. Não é conexo epistemologicamente e é apresentado em 

blocos que muitas vezes parecem não ter conexão com outros blocos.  

Uma segunda dificuldade surge da exclusão do processo histórico e não lógico a 

partir da publicação de um resultado, ou seja, quando um trabalho matemático é escrito e 

publicado, toda sua parte lógica fica exposta, mas pouco se sabe sobre a construção 

daquele resultado e dos processos não lógicos, intuitivos e sociais que levaram o autor 

àquela conclusão.  

Uma terceira dificuldade é a falta de modelo de ensino que permita professores e 

estudantes trabalhar com a abordagem histórica. Geralmente a falta de tempo está 

associada a este problema, já que neste processo, seria de bom proveito reconstruir o 

processo histórico (ou pelo menos parte dele) de construção do conceito. Tal fato, 

entretanto, envolve estar diante de problemas originais e precisaria de tempo para resolvê-

los com ideias pouco convencionais.  
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Uma quarta dificuldade, está associada a que Lakatos disse e que comentamos 

anteriormente quando foi abordado o Fabilismo como corrente filosófica para a 

Matemática. Como disse Lakatos, o Formalismo separa a Matemática de sua história. E 

como a escola formalista foi a filosofia vigente por muito tempo, vários professores foram 

formados nessa perspectiva e não é de se esperar que, surpreendentemente, passem a 

utilizar da ferramenta da História da Matemática para formar novos professores. Aqui que 

entra a importância de se formar novos professores com olhares filosóficos mais modernos 

para a Matemática.  

Sob todas essas visões e objeções, e apesar das dificuldades apontadas nos 

parágrafos anteriores e notadas por Byers (1982), temos evidências suficientes da 

importância do conhecimento da História da Matemática tanto para a formação do 

Professor de Matemática como para o ensino de Matemática em sentido amplo.  Assim 

uma questão que se põe é como superar esses obstáculos e utilizar a História da 

Matemática como recurso didático para esses fins. No próximo capítulo retomaremos a 

discussão acerca da formação dos professores. 
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Capítulo 3 – A História da Matemática na 

formação do professor de Matemática 
 

Em nosso ponto de vista, o primeiro obstáculo a ser combatido na inserção da 

História da Matemática na formação de professores de Matemática, e que já foi superado, 

foi acrescentar História da Matemática nos currículos obrigatórios dos cursos de 

Matemática. Neste ponto, podemos citar que nem sempre foi assim, e isto é, com certeza, 

uma consequência das pesquisas desenvolvidas Educação Matemática articuladas com o 

campo de História da Matemática.  

Entretanto, a inserção apenas da disciplina não atende por si só aos anseios desse 

grupo. Surgem novos problemas. Por exemplo, a concepção de que a História da 

Matemática se constitui como disciplina isolada, separando ainda mais o ponto de vista 

lógico do intuitivo na formação de novos professores, não é o ponto de vista adequado. 

Contra essa perspectiva, Miguel & Brito (1996) defende a tese de uma participação 

orgânica da História da Matemática na formação de professores.   

 
(...) alguns elementos que possam, eventualmente, contribuir com a 

reflexão acerca da participação da história da matemática na construção 

do conhecimento matemático do futuro professor. 

Não vamos, também, defender o ponto de vista de que a história da 

matemática deva se constituir apenas em mais uma disciplina isolada das 

demais na formação do professor de matemática, o que viria a reforçar 

entre os futuros professores a indesejável separação radical entre a 

matemática e a história da matemática e a oposição entre o lógico e o 

histórico. Ao contrário, defenderemos a tese de uma participação 

orgânica da história da matemática nessa formação o que significa, 

primeiramente, a tentativa de se imprimir historicidade às disciplinas de 

conteúdo específico. (MIGUEL & BRITO 1996) 

 
 

 Para os autores, “participação orgânica” da História da Matemática na formação 

dos professores, significa primordialmente embutir historicidade às disciplinas de conteúdo 

específico, mas não de qualquer maneira. Não se trata, por exemplo, de utilizar a História 

da Matemática como mero acessório ou ornamento numa aula tradicional, utilizando 

argumentos históricos apenas para enfeitar a aula que tem caráter totalmente formal. 

O que se entende por participação orgânica da História da Matemática nas salas de 

aulas é justamente o contrário do dito anteriormente. Trata-se, sobretudo, de enxergar a 

História da Matemática como fonte problematizadora da construção de conceitos e 
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dedução de resultados, onde essa fonte contempla vários aspectos  importantes: aspectos 

lógicos, epistemológicos, éticos, estéticos, sociais e políticos, segundo Miguel & Brito 

(1996).  

Contudo teríamos, talvez não imediatamente, mas em longo prazo, fatalmente, 

professores com uma visão de Matemática diferente e que discutam com seus alunos sobre 

Matemática e cultura, Matemática e sociedade, Matemática e filosofia, Matemática e arte, 

Matemática e tecnologia, etc., fazendo com que o debate sobre a Matemática se abra de 

diversas formas diferentes aos alunos, despertando mais interesse na disciplina e formando 

indivíduos mais críticos. 

 

Contrariamente a esse procedimento, uma participação orgânica na 

história na formação do professor, tal como a entendemos, conceberia a 

história como fonte de uma problematização que deveria contemplar as 

várias dimensões da matemática (lógica, epistemológica, ética, estética, 

etc) e da educação matemática (psicológica, política, axiológica, didático-

metodológica etc), (…). A finalidade dessa problematização é fazer com 

que o professor alcance um metaconhecimento da matemática que lhe 

propicie a abertura de novos horizontes e perspectivas. (MIGUEL & 

BRITO, 1996) 
 

Com efeito, com essa linha de pensamento, o licenciando em Matemática em um 

curso superior teria oportunidade de construir os seus conhecimentos matemáticos numa 

perspectiva sociocultural, o que no nosso país seria de extrema importância, uma vez que 

vivemos num abismo social onde muitos não são contemplados com educação de 

qualidade que forma seres humanos críticos e preparados. Seguindo o modelo clássico, o 

licenciando recebe toneladas de informações matemáticas chamadas superiores, e por outro 

lado, quase nenhuma referência histórica e social sobre os conceitos estudados. Então 

perguntamo-nos se realmente é essa educação matemática que queremos oferecer aos 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática; se é dessa forma que queremos 

formar professores? Dando ênfase no rigor e nos detalhes formais, perdendo todo o 

processo histórico que acarreta no processo social, cultural e político, formamos 

professores que formam alunos menos críticos e mais propensos a não gostar do caráter 

abstrato que a Matemática se torna, num jogo de aplicações de operações sobre verdades 

absolutas que não são discutidas e nem entendidas. Ou, se por outro lado, queremos formar 

profissionais que aprendam uma Matemática mais aberta ao discurso, à crítica, a 

construções e a mudanças, entendendo que a Matemática também é falível e também é 
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construída socialmente, e não uma ciência fechada apenas pronta para ser descoberta. 

Esses profissionais certamente trarão propostas pedagógicas diferentes dos profissionais do 

exemplo anterior, e ensinarão a seus alunos muito mais que Matemática. 

Veja que não se trata de contrapor a história pelo rigor ou vice-versa. É justamente 

esse o ponto, não opor os dois lados como se um fosse uma polarização, e sim utilizar a 

história para aprender de maneira mais interessante, onde os conceitos vão ter valor social, 

intelectual, cultural, etc., e não apenas valores verdadeiros ou falsos e suas consequências a 

partir disso. 

Já foram citados diversos motivos do “porquê do uso da História da Matemática” e 

porque este uso é um bom pano de fundo para pedagogias que possam ensinar a real 

essência da Matemática. Então agora ilustraremos, tomando como principal referência o 

texto dos professores Antônio Miguel e Arlete Brito, como o uso orgânico, já citado, pode 

contribuir para professores em formação. Faremos isso como fizeram os autores em seu 

texto, abordando os seguinte tópicos: concepção da natureza dos objetos da Matemática, a 

função da abstração e da generalização, a noção do rigor e o papel da axiomatização, a 

maneira de se entender a organização do saber, os modos de se compreender a dimensão da 

beleza da Matemática e a valorização do ético (um pouco de política na atividade 

matemática). 

 

 

3.1 Sobre a concepção da natureza dos objetos matemáticos 
 

Sobre a concepção da natureza dos objetos matemáticos: aqui a problematização 

orgânica da História da Matemática para o professor em formação pode ajudá-lo no sentido 

de mudar a visão sólida a respeito da natureza da Matemática: do conteúdo, do significado 

e do limite dos seus conceitos. 

Neste aspecto, primeiramente é bom entender que, segundo MIGUEL & BRITO 

(1996) a Matemática ao longo de seu desenvolvimento histórico teria passado por quatro 

etapas qualitativamente distintas: a etapa da Matemática prática, empírica; a etapa da 

Matemática de grandezas constantes; a etapa da Matemática de grandezas variáveis e a 

etapa da Matemática abstrata.  

Na primeira etapa, que se estende desde os tempos pré-históricos até por volta do 

século V a.C., a Matemática era dada por conhecimentos isolados e esparsos baseados 
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diretamente apenas na experiência, onde a validade destes conhecimentos ou regras eram 

validados simplesmente por atingirem os objetivos práticos impostos. Um exemplo é que o 

arco e a flecha deveriam estar dispostos perpendicularmente para se ter maior eficiência no 

seu uso. E assim a noção de perpendicularidade já era trabalhada e construída, 

gradativamente, a partir da disposição especial de objetos e da necessidade de resolver 

problemas práticos. 

 Na segunda etapa, que inicia posteriormente ao século V a.C. e vai até o século 

XVII, a Matemática vira teoria, ciência teórica, baseada no método dedutivo sobre a ideia 

axiomática. Toda Matemática elementar, leia-se: Aritmética, Geometria, Álgebra e 

Trigonometria atingem o seu desenvolvimento.  

Já na terceira etapa, que se estende do século XVII até o XIX, tratamos das 

magnitudes variáveis no que novos objetos de investigação são estudados, dando origem a 

novos campos de estudos como a Geometria Analítica, Geometria Projetiva, Cálculo 

Diferencial, Teoria das Séries, Teoria das Equações Diferencias e etc. Muitas dessas ainda 

ligadas à prática, respondendo vários problemas colocados pela Física e pela imersão de 

novas tecnologias. Essa Matemática distingue-se qualitativamente da outra, pois introduz a 

noção de infinito e responde problemas que geraram crises na etapa anterior, como o 

problema da incomensurabilidade.  

Finalmente, na última e quarta etapa, que se estende até hoje, a partir do século 

XIX, temos a Matemática que fugiu, voluntariamente, da obrigação de apenas responder 

aos problemas ligados a experiência, a Física ou a tecnologia. Foge da concepção de servir 

como mero instrumento da Física e das aplicabilidades tecnológicas. Assiste-se nessa etapa 

o surgimento de Geometrias Não Euclidianas, Teoria de Grupos, Álgebra Abstrata e etc.  

Com esta abordagem histórica da Matemática o futuro professor pode perceber que 

não faz sentido a tentativa de captar uma natureza sólida, estática e unilateral para a 

Matemática, uma vez que se nota, através da linha do tempo, a mudança da concepção de 

natureza da Matemática e assim também se nota a mudança da natureza dos conceitos 

matemáticos. Desse modo o professor em formação pode enxergar a Matemática como 

uma disciplina polivalente. E tendo essa concepção filosófica da Matemática, o professor 

irá revisar sua forma de atuação em sala de aula, tendo atitudes mais flexíveis em relação 

ao tratamento dos objetos matemáticos. Mais detalhes disso poderemos ver mais adiante, 

nos tópicos seguintes. 
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3.2 Sobre a função da abstração e da generalização 
 

O conhecimento da História da Matemática ajuda a compreender melhor a função 

da generalização e da abstração dos conceitos matemáticos. A generalização da definição 

do conceito muitas vezes não é apenas de caráter lógico-axiomático como se imagina.  Ela 

se desenvolve de acordo com a necessidade do objeto na utilização dele em outras áreas ou 

pela própria curiosidade de quem o estuda. Podemos aqui citar um exemplo da 

trigonometria, usado pelos próprios autores. Conceitos básicos da trigonometria são 

reinterpretados sucessivas vezes de acordo com a necessidade de quem a estuda, muitas 

vezes esta necessidade está conectada com a necessidade de resolver problemas práticos. 

Reinterpretações que trazem à tona diferentes abstrações e, consequentemente, 

generalizações de conceitos ligados a trigonometria.  

Por exemplo, na agrimensura o conceito do seno era entendido como o geométrico 

simples, a partir da figura do triângulo retângulo, isto é a razão do valor da medida do 

cateto oposto sobre o valor da medida da hipotenusa, dado um triângulo retângulo.  

Mais tarde, na Astronomia, na Grécia, a trigonometria mostrou ser necessária para 

determinar comprimentos de cordas de círculos-órbitas em função dos comprimentos dos 

arcos a elas correspondentes, e assim a palavra seno passou a ser entendida e definida 

como a razão entre a ordenada do vetor raio determinado por um ângulo central. 

Entretanto, a Física entra em cena desenvolvendo conceitos de ondas, cordas vibratórias, 

impulsos elétricos, etc. Em decorrência disso a Matemática entra como ferramenta auxiliar 

e a trigonometria mais uma vez muda o que a palavra seno significa. Numa última etapa, a 

palavra seno se converte em um instrumento matemático, desligando o conceito das 

funções trigonométricas, inclusive, das ideias de triângulo, círculo e razões. Então o seno é 

definido como um limite de uma série infinita:  

 

 
 

Essa perspectiva traz, para um professor em formação, que a natureza de um 

conceito matemático também muda de tempos em tempos. Ao se considerar novos 

problemas, generalização de um conceito anterior se faz necessário. A História da 

Matemática como pano de fundo de ensino, usada organicamente, pode ajudar o professor 
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em formação a entender o conceito de abstrair e generalizar e isto ajudaria amplamente no 

modo de ensinar do professor. 

 

 

3.3 Sobre a noção de rigor e o papel da axiomatização 
 

O conhecimento da História da Matemática ajuda o professor em formação a 

entender que o rigor e o papel da axiomatização mudam de tempos em tempos, de acordo 

com o contexto sociocultural da Matemática da época. E isto, claro, pode ser utilizado em 

sala de aula. Porque ensinar em todos os campos da educação básica com o mesmo rigor? 

A noção de rigor pode, e deve, ser flexibilizada   de acordo com a necessidade de sua 

utilização em cada etapa da aprendizagem matemática na escola. 

Todo aluno de licenciatura em Matemática é, em tese, preparado para se formar e 

sair com o rigor e axiomatização nos níveis atuais da produção Matemática, que, claro, não 

é errado. Porém aqui o problema é que muitos destes alunos saem para o campo 

profissional com a ideia de que apenas existe um conceito de rigor e apenas um modo de 

fazer e, assim, ensinar Matemática.  

Entretanto, imprimindo historicidade as disciplinas matemáticas na formação de 

professor, os profissionais em formação podem perceber que a ocupação dos matemáticos 

em relação aos aspectos da atividade matemática muda no decorrer do tempo de acordo 

com a necessidade. Por exemplo, no século XVIII, o Cálculo Diferencial e Integral estava 

voltado a procura de novos resultados, um caminhar apenas para frente, não se 

preocupando com o rigor, com a esperança de que com um acumulo de fatos a razão 

conseguiria fundamentar a disciplina devidamente. Porém mais para frente, no século XIX, 

devido a diversos fatores, como o movimento do pensamento matemático da época e com a 

preocupação do ensino do cálculo, os matemáticos começam a se preocupar com o rigor 

sobre o Cálculo Diferencial e Integral, começam a andar para baixo, buscando mais rigor e 

fundamentação axiomática. Assim, tanto Euclides, como Euler, Lagrange e Hilbert foram 

rigorosos em suas produções matemáticas, cada qual, em seu tempo, com os níveis de rigor 

possíveis para as suas épocas. O mesmo deve ser considerado para o ensino da matemática 

na educação básica. 

Nesse exemplo vemos que a importância dada ao rigor se altera no decorrer do 

tempo. Se na História da Matemática há mudanças de rigor e mudanças no papel do rigor, 
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então é natural mudar o rigor com que se ensina em diferentes faixas da educação básica e 

também em distintas partes da Matemática. Porém agora de maneira natural e com 

argumentação válida para tal.  Com o conhecimento da História da Matemática, pode-se 

ajudar o futuro profissional a enxergar como a natureza quantitativa e qualitativa da 

produção matemática muda em função não apenas da própria curiosidade matemática, mas 

também dos problemas colocados por outras áreas do conhecimento ou motivados por 

novas demandas sociais.  

 

 

3.4 Sobre os modos de se compreender a beleza matemática 
 

Sobre os modos de se compreender a dimensão da beleza matemática, a 

compreensão da História da Matemática é essencial. Já dizia Malba Tahan que para 

apreender a beleza do conhecimento matemático se faz necessário saborear não só os 

frutos, mas toda a árvore do conhecimento, inclusive suas raízes. Nas universidades, 

licenciandos, professores em formação, adquirem o gosto pelo encadeamento de 

raciocínios lógico-formais e ideias mais engenhosas e chamam a isto de beleza da 

Matemática. Ou seja, uma demonstração de um Teorema, quando curta e engenhosa, é 

bela, esteticamente perfeita. Mas esta beleza a quem atinge? Para se contemplar a beleza da 

equação de Euler , há de se entender os significados dos entes que participam 

desta equação, bem como a relação entre eles, motivado pelo problema histórico que 

motiva e circunstância este belo objeto matemático.   

Na Filosofia esta discussão tem refletido a divergência do que é ser belo em 

diferentes momentos históricos. Para o Racionalismo do século XVI, belo era a obra que 

buscava a universalidade fundamentada na razão; para o Empirismo inglês, belo era o que 

despertava a simpatia subjetiva e para o Criticismo de Kant belo era o que agradava ao 

senso comum.  

Neste discurso anterior, teríamos a situação onde os matemáticos teriam resolvido 

um problema filosófico intrigante e que há séculos está relacionado com a estética, o 

problema do que é ser belo, o que é belo. 

Nessa linha de raciocínio, também fazemos um análogo com a Matemática. A 

dimensão de estética também está longe de ser algo compreensível tendo em vista que 
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muda de acordo com a época em que se trata o assunto, ou seja, o que se considera belo 

hoje em Matemática não era considerado pelos egípcios ou pelos pitagóricos.  

Portanto, o conhecimento da História da Matemática pode ajudar o professor em 

formação a refletir sobre o sentido da beleza matemática, fazendo-o perceber a existência 

de outras formas e fontes de beleza na Matemática,  tornando seu ato pedagógico mais 

significativo na interação com seus alunos acerca da criação matemática. Pois é, sobretudo, 

no ato da criação do objeto ou resultado matemático que se encontra a beleza não revelada. 

 

 

3.5 Sobre a valorização do ético 
 

 A questão da Ética é em particular muito pouco explorada atualmente pelos atuais 

professores nas universidades brasileiras. Isto se deve ao pensamento de que a Matemática 

é politicamente neutra, o que já se sabe que é uma falácia. 

Alguns exemplos mais famosos ao longo da história ilustram o quanto a 

Matemática pode estar conectada com fatores sociais: Hipasus que teria sido morto 

afogado pelos “deuses”, na sua descoberta de números incomensuráveis; a discórdia entre 

Newton e Leibniz com relação ao desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral; ou 

mesmo Gauss, por questões de vaidade, não ter publicado sobre as geometrias não-

euclidianas e, além disso, ter desencorajado outros matemáticos a fazerem o mesmo.  

Isto ilustra claramente quanto a Matemática tem caráter político, econômico e 

social. Atualmente podemos pensar nessa dimensão em dois sentidos. O primeiro é o da 

Matemática Aplicada – estatísticas eleitorais, gráficos, fórmulas de aplicação à economia, 

etc.  Números e gráficos podem ser usados apenas para confirmar o que se quer afirmar. A 

falta de preocupação com esse aspecto, no âmbito da formação inicial de professores, pode 

torná-los despreocupados com sua prática, contribuindo de forma ingênua para a formação 

de cidadãos que não cumprem seu papel na sociedade. O segundo é o discurso que a 

Matemática é apenas para inteligentes, pessoas na escola fora de série, fora do normal, fora 

do padrão. Um discurso social que tem caráter exclusivista.  

O conhecimento da História da Matemática na formação de professores pode ajudar 

no sentido de que abre reflexões e debates sobre o discurso da Matemática ter seu caráter 

ético, político, social e econômico. Representando assim um discurso que exerce uma 

forma de poder. 
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 Assim, após a discussão desses cinco tópicos importantes, podemos concluir que a 

História da Matemática usada organicamente tem incríveis contributos para a formação do 

professor e consequentemente para o seu ato pedagógico em sala de aula, tornando-o um 

profissional mais adequado aos tempos atuais.  

No capítulo seguinte falaremos, finalmente, de uma interface da Educação Matemática 

com a História da Matemática para exemplificar ainda mais esse uso orgânico que tanto 

citamos.  
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Capítulo 4 - Interface entre História da 

Matemática e Ensino 
 

 

  Nos capítulos anteriores, vimos que a História da Matemática pode ter larga 

contribuição para a educação. Com isso vê-se, já há algum tempo, os educadores 

matemáticos voltando sua atenção para as relações entre história, ensino, epistemologia e 

ensino-aprendizagem, desenvolvendo propostas articulando História da Matemática, 

Educação e Ensino Matemática. 

Determinar uma interface entre História e Ensino de Matemática não é tarefa 

simples, já que ela não visa apenas uma proposta mais contextualizada da Matemática e 

nem a história como mera ferramenta ilustrativa, mas sim uma metodologia e abordagem 

que nos traga uma proposta didático-pedagógica significativa do ponto de vista 

epistemológico e da aprendizagem do estudante. Os educadores têm valorizado bastante as 

contribuições da História da Matemática na Educação Matemática. Porém, temos de ter 

cuidado nesta abordagem, visto que não se deseja criar uma imagem de que apenas a 

história pode e vai resolver todos os problemas relacionados à aprendizagem matemática. 

Nesse sentido propõe-se um diálogo entre historiadores e educadores da 

matemática de modo que se reflita sobre a possibilidade de construir uma interface 

contemplando o significado dos objetos matemáticos historicamente construídos. A 

História da Matemática, então, daria a experiência do processo de construção do conceito, 

epistemologicamente, promovendo melhor entendimento do significado dos objetos 

matemáticos. Como dizem Saito & Dias (2013). 

 

A articulação entre história e ensino, entretanto, não parece ser uma tarefa 

simples, pois ela visa não só uma compreensão mais contextualizada dos 

objetos matemáticos, mas, também, uma metodologia de abordagem que 

viabilize uma proposta didático-pedagógica. Assim, do ponto de vista do 

historiador da matemática, somente uma história da matemática pautada 

em tendências historiográficas atuais poderia contribuir de maneira mais 

profícua para o ensino. (SAITO & DIAS, 2013) 

 

  

Saito & Dias (2013) ainda salientam que alguns educadores consideram que a 

introdução do fator histórico pode ser complicadora, visto que a escrita da história em 
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História da Matemática pode não parecer ser adequada no sentido da citação anterior. 

Muitas vezes as “histórias” contadas se reduzem a biografias ou conteúdos matemáticos 

dispostos linearmente, dando ênfase ao caráter heurístico dos objetos da matemática, o que 

no fim das contas transmite a ideia de conteúdo absoluto: acabado e verdadeiro. Nesse 

sentido, Miguel (1997) observa que as histórias da matemática utilizadas pelo professor 

sejam escritas sob o ponto de vista do educador matemático, que, a nosso ver, é a ideia 

essencial da interface entre História da Matemática e Educação Matemática. 

Um ponto muito importante aqui é que estamos tratando de duas áreas que já têm 

seus contornos bem definidos por método e objetos de investigação. Desse modo, para 

construir uma interface entre as duas áreas e elaborar atividades didáticas em sala de aula 

que busquem articular história e ensino da matemática, precisamos constituir um conjunto 

de ações e produções que execute a reflexão sobre o processo histórico da construção do 

conhecimento matemático. 

 Busca-se então construir uma interface, dentre a gama de possiblidades, que 

considere aspectos epistemológicos e metodológicos ligados à história da matemática e a 

educação matemática, aproximando as concepções historiográficas do historiador com as 

concepções pedagógicas do educador. Além disso, busca-se um método que capte o 

movimento do pensamento no contexto em que os conceitos matemáticos foram 

concebidos. 

Segundo estudos de Saito & Dias (2013) a respeito das propostas e tendências do 

uso de história da matemática no ensino, em geral, são revelados três aspectos importantes 

que são favoráveis à integração de educação e história. O primeiro aspecto diz que a 

história tem ajudado a construir uma visão diferenciada da matemática, uma visão mais 

humanizadora, o que diz respeito diretamente à área dos educadores matemáticos. O 

segundo aspecto está relacionado à percepção do conhecimento matemático, a articulação 

de tópicos da história no ensino possibilita uma mudança positiva no que são os objetos da 

Matemática. E o terceiro aspecto é a interdisciplinaridade, no qual o processo histórico tem 

se mostrado eficaz.  

Tais aspectos parecem convergir para a ideia de que documentos históricos têm um 

potencial para ser recurso de elaboração de propostas didáticas que contemplem a 

construção do conceito matemático. Isto é, não repetir o percurso histórico na formação do 

conceito matemático, entretanto buscar no processo histórico o movimento do pensamento 
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no contexto da construção deste conceito. Procurar uma via que auxilie a maior 

compreensão do conceito do objeto matemático. 

Faz-se isso utilizando a possibilidade do estudo no movimento do pensamento, no 

sentido da percepção do objeto, isto é, do desenvolvimento do conceito relativo ao objeto, 

em que o histórico entra no processo de mudança do significado do conceito, para 

entendermos o seu surgimento, desenvolvimento, e o lógico. De acordo com Saito & Dias 

(2013): 

 

Tal perspectiva tem por pressuposto a possibilidade do estudo no 

movimento do pensamento, no sentido de apreensão do objeto, isto é, do 

desenvolvimento do conceito. Essa perspectiva pauta-se na categoria do 

movimento lógico-histórico (KOPNIN, 1978), em que o histórico do 

objeto é entendido no seu processo de mudança, isto é, etapas de seu 

surgimento e desenvolvimento, e, o lógico, como meio pelo qual o 

pensamento realiza a reprodução do processo histórico desse objeto. Tal 

reprodução não significa que o pensamento deva copier os passos da 

história, pois a reprodução no pensamento é formação, reconstrução e 

elaboração. (SAITO & DIAS, 2013) 

 

 

 

 Na citação acima Saito e Dias deixam bem claro, então, que não é o objetivo 

repetir o processo histórico em sala de aula. Mas sim focar, perceber os processos 

históricos referentes na mudança do conceito de um objeto matemático, e a estes processos 

históricos aliarmos as ferramentas educacionais para formar, reconstruir e elaborar um 

novo sentido de conceito para o objeto matemático. 

 Por isso buscamos entender como movimento do pensamento matemático a 

dialética entre o histórico e o lógico. Nesse sentido, Saito e Dias afirmam que na formação 

do conceito, o histórico refletido no pensamento constitui o conteúdo do pensando e o 

lógico, reflexo desse conteúdo, reproduz a essência do objeto e da história do seu 

desenvolvimento no sistema de abstrações. Nesse sentido, história e lógico podem dialogar 

para constituir o movimento do pensamento na construção de tal objeto matemático. 

 

Ao articularmos história da matemática e ensino, não procuramos fazer a 

história guiar o pensamento de tal modo a impor o processo histórico, 

mas permitir que a formação das ideias componha a lógica do movimento 

do pensamento. (SAITO & DIAS, 2013) 
   

 Outro aspecto importante da construção da interface é a questão da 

contextualização dos conceitos matemáticos construídos na época. A História da 
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Matemática era caracterizada, de acordo com os livros produzidos sobre a disciplina, por 

uma forma linear e cronológica. Como já dissemos, dando a entender que o conhecimento 

matemático é absoluto. Levar isso para sala de aula é totalmente o oposto da ideia da 

interface que está tentando ser construída, e mais, corre-se o risco de aumentar o 

anacronismo já existente.  

Um bom exemplo é atribuir a um matemático do século XVI posturas e atitudes 

conscientes que ele nunca teve. Pois falamos sobre ele no século XXI, quando ele na 

verdade viveu aproximadamente quinhentos anos atrás, isto de fato, traz anacronismos que 

perpetuam uma visão errada do que quer se passar de Matemática neste trabalho. 

 

Inferimos que é possível a construção de uma interface entre esses dois 

campos de conhecimento se privilegiarmos o processo histórico do 

desenvolvimento da matemática com a formação do conceito no ensino e 

aprendizagem. Isso pode ser alcançado se uma ênfase maior for dada ao 

contexto histórico no qual esses conceitos são desenvolvidos. (SAITO & 

DIAS, 2013) 

 

 

 Entretanto existem outras tendências historiográficas que levam em conta a 

influência de aspectos externos à Matemática, tomando a sociedade como base do processo 

de construção do conhecimento matemático. Nessa vertente podemos citar estudos 

relacionados à etnomatemática, como aqueles feito por Ubiratan D’Ambrosio. Isto 

contribui para aproximar a Matemática das necessidades humanas. Tal perspectiva ajuda 

na compreensão do papel da Matemática na sociedade.  

 O que reforça que a busca de uma interface, isto é proporcionar uma ligação entre 

História da Matemática e Educação Matemática, e não falarmos mais sobre a História da 

Matemática. E concluímos que a construção de uma interface com um foco maior dado ao 

contexto histórico é mais útil, desde que a contextualização seja correta e evite 

anacronismos.  

 A intenção então é construir um diálogo entre historiadores e educadores 

matemáticos, para criar uma interface entre História da Matemática e Educação 

Matemática, a fim de que criemos atividades didáticas, de modo a dar significado aos 

objetos matemáticos, contribuindo para a formação de novos professores que formarão 

novos cidadãos mais críticos para a sociedade.  
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Assim, é importante aqui ressaltar que não buscamos utilizer a 

matemática do passado de forma diferenciada para ensinar matemática 

nos dias de hoje. A nossa proposta tem em vista explorar a contribuição 

que a história pode dar ao ensino da matemática por meio de construção 

de interfaces entre história e ensino, de modo a dar significado aos 

objetos matemáticos, contribuindo, assim, para a formação crítica de 

crianças, jovens e adultos, e de professors da Educação Básica. (SAITO 

& DIAS, 2013) 

 

 Para concluir vamos exemplificar. O uso de documentos matemáticos originais tem 

sido avaliado positivamente como iniciativas que buscam a união de história com ensino. 

Não necessariamente documentos matemáticos, mas outros, como astronômicos, músicos, 

óticos, cartográficos, etc. Uma vez que direta ou indiretamente envolvem os conceitos 

matemáticos e seu processo de construção, bem como o movimento do pensamento. 

necessários para construí-lo e, claro, o contexto social no qual ele está embutido. E tudo 

isso está em consonância com o que falamos nos parágrafos anteriores. 

 Um bom exemplo disso são os documentos matemáticos que tratam sobre a 

construção e uso de instrumentos, denominados instrumentos matemáticos. Este tipo de 

estudo vem sido explorado pelos educadores matemáticos, pois, segundo SAITO & DIAS 

(2013), explora o conceito de medida, articulando número e magnitude e podemos ir além 

propiciando uma experiência interdisciplinar, explorando outros aspectos de outras áreas 

como: geografia, especialmente topografia, astronomia, no movimento dos planetas, etc.  

No século XVI os aspectos práticos da Geometria tornaram-se importantes para os 

governantes. O crescente aumento da instrução em Geometria era uma característica social 

da época, pois era utilizada em técnicas de navegação, agrimensura e etc.  

Colocando esse contexto como pano de fundo nas aulas e explorando todos os 

conceitos usados na construção do instrumento e na sua própria utilidade, envolve 

conceitos geométricos importantes no Ensino Básico que podem ser explorados no estudo 

dos documentos.  

 Desse modo colocamos o aluno com uma relação direta com seu antepassado no 

processo de criação e construção de um conceito, fazendo-o reproduzir o movimento do 

pensamento e da criação, o que auxilia o estudante no processo de entendimento da 

natureza do objeto matemático. Os alunos com certeza questionarão sobre os 

conhecimentos, materiais e práticas de uma época, o que traz à tona a perspectiva histórica 

que é buscada a partir do próprio aluno. Com este resumo de ideia de atividade, 

apresentamos uma proposta que situa o aluno num lugar histórico com o propósito de 
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articular história e ensino, para que este compreenda melhor a natureza do conceito 

matemático e as relações interdisciplinares que a Matemática pode ter.  

 

CAPÍTULO 5 – A História da Matemática no 

Ensino: o Livro Didático 
 

 

 Já há bastante tempo o livro didático aparece como o principal material didático 

utilizado em sala de aula pelos profissionais da Educação Básica. Atualmente, com o 

desenvolvimento da tecnologia, linhas de pesquisas surgem como defensoras da tecnologia 

na educação e assim temos um aumento agudo do uso da tecnologia como material 

didático em sala de aula. Entretanto os livros didáticos não perderam sua soberania, por 

diversas questões, uma delas é a questão financeira que afeta muitas escolas no Brasil.  

 Então neste trabalho focamos em pesquisar o que existe de História da Matemática 

nos livros didáticos utilizados nas escolas publicas do Brasil, no Ensino Básico. Uma vez 

que o livro didático constitui um dos materiais pedagógicos mais utilizados, amplamente 

mais usado do que muitos outros. 

 Isto porque, segundo Alencar (2014), o livro didático exerce um papel importante 

no contexto de processo de ensino e aprendizagem, que é o de ter o conteúdo do 

conhecimento organizado dentro de uma área específica de atuação, e mais do que isso, o 

conteúdo do conhecimento disciplinar escolar, ou seja, aquele que deve ser ensinado nas 

escolas de acordo com cada disciplina em cada série. Mas reforça: o livro didático não 

pode ser apenas um sistematizador de tal conhecimento, já que tem papel importante 

dentro do contexto escolar, é necessário então que acomode uma séria de interesses como 

pesquisas na área, transposições didáticas, legislações, políticas públicas, cultura, etc. 

 As civilizações buscam meios de preservar suas culturas e crenças, seu modo de ser 

e estar no mundo. Para isso desenvolveram sistemas de fixação e reprodução, desde os 

mais simples como símbolos rupestres até alguns mais avançados como a escrita alfabética 

e armazenamento em mídias digitais e redes de computadores interconectadas.  

 

todas as culturas baseadas na escrita, mais cedo ou mais tarde, 

desenvolvem uma tecnologia de preservação de materiais de ensino em 

suportes mais ou menos duráveis. As limitações impostas à disseminação 

dos livros antes da invenção do papel estavam no fato de que os materiais 

para escrever eram raros e dispendiosos, como o pergaminho na Europa, 
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ou difíceis de manusear e preservar, como os tabletes de argila para os 

textos cuneiformes na Mesopotâmia, o papiro no Egito, as folhas secas de 

palmeira na Índia, etc. (SCHUBRING, 2003, apud ALENCAR, 2014) 

 

 

 

Com todas as dificuldades, as civilizações antigas superaram seus obstáculos e 

desenvolveram padrões de escritas utilizando suportes de texto (lugar físico ou virtual onde 

se escrevem textos). Assim conseguiam passar seu conhecimento para gerações futuras, 

mas para assegurar essa transmissão de conteúdo, fazia-se necessário a institucionalização 

de formas de ensino. E temos exemplos disto já em 3 000 a.C. até meados de 2 500 a.C. na 

Mesopotâmia, com o aparecimento dos escribas. Exemplos estes descobertos por 

evidências como tabletes de argilas em escrita cuneiforme, com problemas de Matemática 

e textos literários. 

Outro exemplo forte é a obra Os Elementos, atribuída a Euclides, na Grécia 

Helenística, cerca de 300 a.C. E como sabemos, é importante pois trata-se do primeiro 

texto (tratado) que dá a Matemática um caráter dedutivo-axiomático. E trazemos este 

legado conosco até hoje, cerca de dois mil e trezentos anos depois. Isto exemplifica um 

movimento ainda maior, o movimento que surgiu de dificuldades com suportes de textos e 

manuscritos e vem trazendo uma sociedade letrada, com o livro impresso ou virtual com 

papel de destaque na nossa cultura atual. 

 

Os empreedimentos destas e de várias civilizações no sentido de fixar o 

conhecimento em suportes duráveis e de institucionalizar o ensino levou 

ao surgimento e desenvolvimento de culturas letradas, e ao 

estabelecimento do livro impresso – outrora manuscrito – como o 

principal suporte de texto durante vários séculos até os dias atuais, 

exercendo influências a tal ponto que os domínios da escrita e da leitura 

constituem-se como dispositivos de poder dentro das micro e 

macroestruturas da sociedade. (ALENCAR, 2014) 

 

 

Ao longo desse movimento, passando por várias formas de ensino diferentes 

durante a história, o processo de mudança sempre teve o livro (manuscrito, impresso ou 

virtual) como dotado de caráter instrutivo, pois cumpria bem o seu papel de divulgar o 

conhecimento ou servir de apoio na difusão de conhecimento.  

Segundo Alencar (2014), o uso de obras clássicas como Os Elementos de Euclides e 

Sphaera de Sacrobosco eram exemplos de obras clássicas utilizadas, mais comuns do que 

materiais didáticos como cartilhas ou manuais nos moldes que deram origem ao livro 
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didático de hoje. Porém estes livros não continham exercícios ou o seu conteúdo não era 

didático para os padrões atuais. 

 Com isso, surgiu a necessidade de um novo tipo de livro, elaborado pelas notas de 

aula dos alunos, os quais deveriam ser publicados para que os próprios alunos pudessem 

estudar antes de exames. Os exemplares eram elaborados por copistas a partir das notas de 

aulas dos alunos e em seguida passavam pelo crivo da universidade. E ao lado dos copistas 

alguns alunos passaram a trabalhar na elaboração de notas de aula para comercializar. 

Assim começa a história do livro como meio didático e comercial. 

 Ainda de acordo com Alencar (2014): tal advento de exemplares e manuais 

escolares, e posteriormente o surgimento da imprensa, que originou o barateamento do 

custo de produção da obra impressa e de impressão em altas quantidades, fizeram o 

surgimento do livro didático como é visto atualmente. E mais, para investigar o livro 

didático hoje, é necessário observar seus aspectos materiais e culturais, seu lugar como 

produto no mercado consumidor, seus usos e apropriações nos demais contextos 

educacionais e individuais. 

 

(...) o livro didático assume ou pode assumir funções diferentes, 

dependendo das condições, do lugar e do momento em que é produzido e 

utilizado nas diferentes situações escolares. Por ser um objeto de 

‘múltiplas facetas’, o livro didático é pesquisado enquanto produto 

cultural; como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de 

mercado capitalista; como suporte de conhecimentos e métodos de ensino 

das diversas disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como veículo de 

valores, ideológicos ou culturais (BITTENCOURT, 2004) 

 

 Segundo Bittencourt (2004) o livro didático no Brasil chegou com a corte 

portuguesa no século XIX. Os livros eram produzidos para academias militares e ensino 

secundário, com objetivo de atender os interesses da elite dominante. A autora ainda 

comenta que com a criação do Colégio Pedro II e da Academia Militar do Rio de Janeiro 

os autores de obras didáticas eram, na sua maioria, professores daquelas instituições, cuja 

intenção era formar profissionais para os quadros de administração pública, autoridades e 

lideranças militares. 

 E assim seguiu por muito tempo, apenas em meados de 1930 no governo de Getúlio 

Vargas cria-se uma política nacional de reformar da educação e a indicação governamental 

de obras didáticas para o país inteiro. Ainda naquela época, em 1929, temos a criação do 

Instituto Nacional do Livro (INL) que auxiliava a produção do livro nacional. Já no que se 
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refere a obras didáticas, em 1938, é instituída a Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), estabelecendo sua primeira política de legislação e controle de produção e 

circulação do livro didático no país, de acordo com o autor Alencar (2014). 

 De acordo com o mesmo autor, o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático – 

criado em 1985, foi a iniciativa governamental de maior relevância no que se refere a 

logística e à redefinição dos papéis do livro didático no Brasil. Ele ainda comenta que o 

programa trouxe modificações importantes como: indicação do livro didático pelos 

professores; reutilização do livro, implicando a abolição do livro descartável e o 

aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção e fim da participação 

financeira dos estados. 

 Com isso, em 1996 iniciou-se o processo de avaliação dos livros didáticos a 

princípio de 1ª a 4ª séries, já em 1999 para livros de 5ª a 8ª séries. Desde então tem-se que 

a compra de livros didáticos com verbas públicas para distribuição no Brasil passariam por 

avaliações prévias segundo regras de um edital. Com o passar do tempo, as regras de 

avaliação foram se aperfeiçoando, verificando se os livros contemplavam itens como 

interdisciplinaridade, contextualização, princípios éticos, adequação metodológica, 

linguagem e conteúdos compatíveis com o desenvolvimento cognitivo, construção da 

cidadania e ainda um manual de professor que fosse mais do que um caderno de resposta, e 

que ajudasse o professor como mediador do processo ensino e aprendizagem. 

 Alencar (2014) ainda afirma que é consequência natural que surgisse, cada vez 

mais comumente, livros didáticos com tópicos de história da matemática. Uma vez que a 

história da matemática é avaliada como um dos itens do parâmetro contextualização. 

 Nesse mesmo contexto, surge em 2003, alguns anos depois do PNLD, o PNLEM – 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio – que começa com avaliação 

de livros de Português e Matemática para alunos da 1ª série do ensino médio, em 2005, 

apenas para as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em 2006 todas as regiões do Brasil 

foram contempladas e já em 2008 (edição PNLEM de 2008) ocorre a avaliação de livros 

para todas as disciplinas. 

 Em 2010 a PNLEM termina, pelo menos em nomenclatura, pois é incorporada ao 

PNLD, que passa a ser o único responsável pela avaliação, compra e distribuição de livros 

didáticos para toda a Educação Básica.   
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Em 2010, foi publicado o Decreto 7.084, de 27.01.2010, que 

regulamentou a avaliação e distribuição de materiais didáticos para toda a 

educação básica, garantindo, assim, a regularidade da distribuição. De 

acordo com o artigo 6º, o atendimento pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) será feito alternadamente, conforme se vê no texto 

legal: 

 

§ 2º O processo de avaliação, escolha e aquisição das obras dar-se-á de 

forma periódica, de modo a garantir ciclos regulares trienais alternados, 

intercalando o atendimento aos seguintes níveis de ensino:  

 

I – 1º ao 5º ano do ensino fundamental; 

II – 6º ao 9º ano do ensino fundamental; e 

III – ensino médio (BRASIL, 2011a, apud ALENCAR, 2014)  

 

 Mesmo com o PNLD sendo referência de política pública para distribuição de 

livros didáticos no Brasil, é certo de que há críticas contra ele. Por exemplo, os livros 

avaliados não conseguem dar conta da dimensão cultural do país e outras críticas relativas 

ao caráter de mercado, que acaba favorecendo grandes editoras em virtude da 

macroestrutura. Porém, segundo Alencar (2014), temos que ressaltar a melhoria da 

qualidade dos livros didáticos no ponto de vista de conteúdo, atualização, metodologia, 

contextualização e outras questões. 

 Fica notório, pois, que as políticas públicas se desenvolveram e modificaram ao 

longo do tempo para contemplar material pedagógico - livro didático - para todo o ensino 

público do país. Junto com isso as estratégias de avaliação dos livros, que acompanham o 

processo de pesquisa em educação, vêm tomando critérios de avaliação cada vez mais 

atuais para os livros didáticos. O que fazem os mesmos serem cada vez mais modernos, 

atualizados, contextualizados e etc. 

 Aqui que entra a História da Matemática com função importante no livro didático, 

uma vez que no segundo capítulo evidenciamos o vínculo - História da Matemática e 

Educação Matemática – e quantos pontos importantes essa dupla vem trazendo ou pode 

trazer para o Ensino Básico. Com a crescente modernização das pesquisas em História da 

Matemática e Educação Matemática é natural que a História da Matemática figure mais 

entre tais livros e isso que vai ser analisado aqui. 

Pegaremos algumas análises antigas, de livros didáticos escritos e publicados antes 

do ano 2000 e consideraremos também algumas análises mais novas, meados de 2010 e 

enfim analisaremos algumas diferenças no sentido de evolução ou estagnação de acordo 

com o uso da História da Matemática utilizada. Usaremos aqui os textos de Vianna (1995) 
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e Alencar (2014), com suas respectivas análises de livros didáticos feitas, entretanto, em 

épocas diferentes. 

O autor Vianna (1995) classifica a utilização da História da Matemática observadas 

nos livros didáticos em algumas classes: motivação, informação, estratégia didática e uso 

imbricado (parte integrante do desenvolvimento do conteúdo). E o autor definiu então 

essas categorias da seguinte maneira: 

História da Matemática como motivação: Vianna (1995) deixa claro os critérios 

que utiliza para classificar um uso de História da Matemática como motivação para o 

restante do processo de aprendizagem. Se a forma como a História da Matemática foi 

utilizada como anedota, uma lenda, ou um breve texto e aparece na introdução de algum 

tema, então é um uso motivacional. O autor ainda comenta que tal uso poderia ser visto 

também como uma perspectiva informativa, porém o ponto crucial de tal diferença 

(motivação e informação) é dado pela posição do texto. Como estamos tratando de usos 

introdutórios, o caráter motivacional se destaca mais do que informar sobre algo que não 

foi abordado antes. 

História da Matemática como informação: são também anedotas, lendas ou 

breves textos que aparecem no final da abordagem do assunto tratado. Podem ser também 

vistos em quadros informativos separados do texto geral do tema. Podem aparecer junto de 

exercícios desde que não auxiliem e nem prejudiquem na resolução do mesmo, apenas dão 

caráter de informação histórica para o tema. Vianna (1995) ainda ressalta que tais usos, 

tanto motivação como informação, raramente têm objetivo didático da disciplina 

matemática abordada no livro didático, então a única coisa que resta para diferencias tais 

classes é a posição no texto onde elas aparecem. Motivação aparece como introdutório e 

informação aparece no fim ou em quadros extras. 

História da Matemática como estratégia didática: aqui o uso da História da 

Matemática serve como base para a compreensão de algum aspecto da disciplina abordada. 

Ou seja, ao contrário das abordagens anteriores, o uso da História da Matemática como 

estratégia didática é dado por meio de atividades ou ideias que levem a compreensão do 

objeto matemático estudado. Nem sempre a História da Matemática aparece explicita em 

tais atividades, e, em meados de 1995, muitos livros didáticos quando deveriam ter 

utilizado a História da Matemática como estratégia didática na verdade a usam como 

motivação e informação, segundo Vianna (1995). 
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Por exemplo, a estratégia de medir sombras para calcular alturas ou a de 

tentar relacionar circunferência com o seu diâmetro via a utilização de um 

barbante. Aqui, além do aspecto motivacional ou da simples informação, 

o texto deve convidar o aluno a realizar algumas atividades ou deve, 

ainda, sugerir idéias que levem à compreensão do conteúdo que vai-se 

desenvolver em seguida. Nestes casos a referência histórica nem sempre é 

explícita. (VIANNA, 1995) 

 

 

 O autor ainda afirma que dentre os livros didáticos que ele utilizou para pesquisa e 

avaliação do uso da História da Matemática, era raro encontrar o uso da História da 

Matemática como estratégia didática. 

 História da Matemática como parte integrante do desenvolvimento do 

conteúdo (uso imbricado): segundo Vianna (1995) aqui o uso da História da Matemática 

aparece de forma implícita, com comentários sutis ao invés de comentar em 

acontecimentos ou personagens. A história aparece como fator estruturador do 

desenvolvimento do conteúdo. 

 O crescimento do uso da História da Matemática nos livros didáticos, a partir da 

década de oitenta, devido ao movimento de mudanças de reformulação de currículo da 

época. O autor ainda afirma que nos livros didáticos a presença de História de Matemática 

tem crescido gradativamente, nos anos noventa, mas que isso não afirma que houve uma 

sensível melhora na forma de apresentação do conteúdo.  

 Para analisar estes aspectos e fazer aqui uma comparação do uso da história em 

livros didáticos e da pesquisa teórica em História da Matemática e Educação Matemática 

(capítulo anterior), Vianna (1995) traz uma escolha da coleção “Matemática e Vida” de 

livros de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e faz um apanhado de todas as referências 

históricas e classifica tais referências em uso motivacional, informativo, para estratégia 

didática ou uso imbricado, como já vimos anteriormente. 

 Alguns exemplos de uso motivacional: 

 

Unidade 21                          A Álgebra (Motivação) 

 

 O uso de letras na resolução de problemas inaugurou uma nova era 

na Matemática. 

 No momento em que usamos letras para representar uma 

quantidade desconhecida, entramos na parte da Matemática chama 

Álgebra. 

 A palavra álgebra é de origem árabe: Al-Jabar. É provável que ela 

tenha aparecido pela primeira vez numa obra de um matemático árabe de 

nome Al-Khowarismi, por volta do ano 825 da nossa era. 
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 “Al-Jabar” significa restituição, e era usada para exprimir a 

transposição de um termo de uma equação de um membro para o outro. 

 Um dos primeiros matemáticos a usar letras, no Ocidente, foi o 

francês François Viète, por volta de 1590. Por isso, alguns historiadores o 

chamam de “pai da Álgebra”. 

 Meio século após a morte de Viète apareceu a Geometria Analítica 

de René Descartes, filósofo e matemático francês. Descartes usava as 

primeiras letras do alfabeto – a, b, c – para quantidades conhecidas e as 

últimas – x, y, z – para quantidades desconhecidas. Essa notação é usada 

até hoje. 

 O uso da letra facilitou a comunicação matemática, por exemplo: 

podemos representar “O quadrado da soma de dois números” por (a+b) 2 

 A letra permitiu também que se expressassem idéias gerais. Por 

exemplo: 

- a área de um retângulo cujos lados medem a e b numa mesma 

unidade de comprimento é ab 

- a ordem dos fatores não altera o produto, isto é, ab = ba (p.90) 

(VIANNA, 1995) 

 

 

 

este fragmento de texto foi retirado do livro do oitavo ano da coleção citada anteriormente, 

segundo o autor estava no início da elaboração de um conteúdo específico, o que 

caracteriza o uso motivacional da História da Matemática. Mais um exemplo com as 

mesmas características, retirado do livro do sétimo ano da mesma coleção:  

 

Unidade I           O aparecimento dos números negativos (Motivação) 

 

 Antigamente, o homem considerava 8-9 como não tendo 

significado... Sobraria menos do que nada. Mas como é possível alguma 

coisa ser menos que o nada? 

Durante séculos não houve solução para essa pergunta, até alguém 

interpretar o resultado de uma subtração do tipo 8-9 significando uma 

dívida... 

No século VI, os matemáticos hindus já usavam quantidades 

negativas para indicar dívidas. Entretando, eles se recusavam a chamar as 

quantidades negativas de números. 

A idéia de número negativo só foi plenamente aceita no século 

XVI. A partir desse século, os números maiores que zero passaram a ser 

chamados de positivos. Para indicar que um número é positivo, podemos 

usar, antes do número, o sinal de mais. (VIANNA, 1995) 

 

 Alguns exemplos de uso da História da Matemática com viés informativo: 

 

Unidade 18 – O que é um número primo? (Informação) 

 

 Curiosidade: qual é o maior número primo conhecido? 
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Euclides, matemático grego que viveu alguns séculos antes de 

Cristo, foi o primeiro a concluir que existem infinitos números primos. 

Muitos matemáticos tentaram, inutilmente, encontrar uma fórmula 

que fornecesse os números primos. Até hoje, isso não foi conseguido. 

O maior número primo conhecido até 1988 foi descoberto, em 

1983, pelo norte-americano David Slowinsi. 

Esse número, com 25962 algarismos, é o resultado do seguinte 

cálculo:  (VIANNA, 1995) 

 

 Vianna (1995) retira tal exemplo do livro do sexto ano, da coleção já citada 

anteriormente. O autor ainda acrescenta que esta unidade – Unidade 18 – foi retirada da 

parte onde era explicitado o que era um número primo, onde não havia nada de diferente 

da maneira usual do modo como é feito, apenas um pequeno box (caixa) com a informação 

acima. Critica o fato de a informação vir como Euclides sendo o primeiro a concluir tal 

resultado – existir infinitos primos – e elogia a frase onde ele aborda que muitos 

matemáticos tentam provar outro resultado – fórmula para gerar os primos – pois passa a 

ideia da Matemática como uma ciência não absoluta e terminada. 

 Seguem mais exemplos de uso informativo, do sétimo, oitavo e nono anos, 

respectivamente, da mesma coleção:  

 

Unidade 27    Resolvendo equações do primeiro grau em Q 

(Motivação - Informação) 

 

 O primeiro caso de referência histórica em um exercício, p.157, 

exercício número 17: 

 

Na Grécia antiga, Polícrate, senhor absoluto do poder na ilha de 

Samos, perguntando a Pitágoras quantos alunos ele tinha, obteve a 

seguinte resposta: “A metade estuda Matemática, a quarta parte estuda os 

mistérios da natureza, a sétima parte medita em silêncio e há ainda três 

mulheres”. Quantos eram os alunos de Pitágoras? 

 

Na página seguinte, uma curiosidade sobre o papiro de Rhind:  

 

No papiro* de Rhind** (1800 a. C.) e em textos babilônicos da 

mesma época, já se encontram problemas equivalentes à resolução da 

equação ax = b, onde a e b são números racionais positivos e x, a 

incógnita a determinar. Para os egípcios desse tempo, que não conheciam 

o cálculos com frações, tratava-se de questões muito difíceis. 

O termo álgebra aparece pela primeira vez por volta de 825 (d. C.) 

numa obra do matemático árabe Al-Khowarizmi, intitulada Hisab al-jabar 

wa-asl-mugabala. A palavra “al-jabar”, que significa restituição, era 

usada para indicar a mudança de um termo de um dos membros da 

equação para o outro.  (VIANNA, 1995) 
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Unidade 16    Trabalhando com Áreas (Informação) 

 

 Desde os antigos egípcios, muitos séculos antes de Cristo, já existia 

a necessidade de medir comprimentos e áreas. Eles viviam às margens do 

rio Nilo, onde sempre ocorriam enchentes. Essa região era muito fértil e, 

portanto, ideal para plantação. Mas, com as cheias do rio, as demarcações 

das terras tinham que ser constantemente refeitas. Foi aí que surgiu o 

nome Geometria (medida de terra) (p.70) (VIANNA, 1995) 

 

 

Unidade 2:    O conjunto dos números naturais (Informação) 

 

Curiosidade: Instrumentos para cálculo 

 

 O homen primitivo usou pedrinhas para ajudar a contar. 

 Chineses e japoneses construíram, muitos séculos antes de Cristo, 

o ábaco que ainda hoje é usado. 

 Em 1650, aproximadamente, o matemático francês Blaise Pascal 

inventou a primeira máquina mecânica de calcular. 

 Posteriormente, muitas outras máquinas mecânicas de calcular 

foram inventadas. 

 Finalmente, em 1946, foram criados os primeiros computadores 

eletrônicos numa Universidade nos Estados Unidos da América do Norte. 

 Em 1951, teve início o comércio de computadores e calculadoras 

eletrônicas. 

 Assim, cada vez mais, tornam-se importantes o raciocínio e os 

conceitos matemáticos. Os cálculos complicados e longos são resolvidos 

com o auxílio das pequenas máquinas eletrônicas. (p. 18) (VIANNA, 

1995) 

 

 

 

 Todos estes comentários aparecem nos livros didáticos como viés informativos, 

acrescentando o texto de um caráter histórico que trazem dados a mais, porém não auxilia 

os alunos a construir conceitos e nem ajuda professores no processo ensino-aprendizagem.  

 A última citação, referente ao livro do nono ano – Unidade 2 –, merece uma 

observação pelo autor, que comenta que em tal quadro tem-se uma perfeita associação do 

movimento social na época, em se começou a fazer uso de máquinas cada vez mais 

rebuscadas para cálculos. Mas critica ainda que faltam desenvolver problemas e aliar tal 

informação de modo didático ao conteúdo. 

 Agora alguns exemplos do uso didático, da História da Matemática, nos livros 

didáticos: 

 

Unidade 6       Pi, o número mais famoso do mundo. (Estratégia 

Didática) 
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O fato curioso, observado há mais de 4000 anos, é que: “dividindo-

se o comprimento de uma circunferência, seja qual for o seu tamanho, 

pelo seu diâmetro, obtemos sempre o mesmo resultado. 

Mas que número é esse? 

Os babilônios, os hebreus e os chineses, há mais de 20 séculos 

antes de Cristo já utilizavam o número 3,16. 

Foi, entretanto, Arquimedes, um grego que viveu no século III a. 

C., o primeiro a obter um resultado muito bom para esse quociente: 22/7 

que é igual a 3 + 1/7 ou, na notação decimal, 3,14. Isso significa que o 

comprimento de uma circunferência é, aproximadamente, igual a três 

diâmetros e 1/7 do diâmetro. 

A partir do século XVIII, esse número passou a ser indicado pela 

letra grega π (pi). A letra π é a letra inicial da palavra grega , 

que significa periferia, circunferência. 

Os matemáticos provaram, mais tarde, que a representação decimal 

desse número tem infinitas casas depois da vírgula que não se repetem 

periodicamente, isto é, que o númeor  é irracional. 

Como curiosidade, veja o número  escrito com doze casas depois 

da vírgula:  

 

 

 = 3,141592653589 

 

 

Atualmente, usando possantes computadores, os matemáticos 

conseguiram descobrir mias de 200 milhões de casas após a vírgula para 

o número . 

Entretanto, na Engenharia, é comum o número  ser usado com 

quatro casas após a vírgula. (p. 33, apud VIANNA, 1995) 

 

 

 

 Este trecho, segundo o autor, foi retirado do livro do nono ano da coleção que 

estamos citando. O autor ainda ressalta que é bastante curioso medir todos os 

comprimentos de circunferências e dividir pelos seus respectivos diâmetros e resultar no 

mesmo valor. Ele cita que a curiosidade vem do fato de não aplicar a mesma ação em 

outros casos análogos, por exemplo, medir o lado e diagonal de vários quadrados e 

compará-los. 

 Conclui então, que tal uso didático é devido ao fato do trecho indicar um possível 

experimento, que é retirado da história, para auxiliar o aluno na construção de um conceito. 

Tal observação histórica não impõe e nem sugere ao aluno fazer tal experimento, portanto, 

ela deveria vir como mais do que meramente uma curiosidade. Mais um exemplo de 

estratégia didática no livro do nono ano segue abaixo. 
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 Unidade 31      Geometria Experimental: o teorema de Tales 

(Estratégia Didática) 

 

Tales, grego nascido em Mileto, por volta de 624 a. C., apresentou-

se certa vez ao Rei Amasis, do Egito, oferecendo-se para calcular a altura 

de uma pirâmide, sem escalar o monumento. 

Tales percorreu as areias quentes do deserto egípcio. Nas 

proximidades da pirâmide, fincou no chão, uma estaca. No momento em 

que o comprimento da sombra da estava fosse igual ao comprimento da 

estava, a altura da pirâmide seria igual ao comprimento da sombra da 

pirâmide mais metade da medida da base. 

Tales inaugurou, com esse método, o processo de medida indireta, 

largamente usado até hoje na astronomia e em medidas de distância cujos 

locais são inacessíveis.  

A Tales, que morreu em cerca de 549 a. C., são atribuídos, ainda:   

1)  a previsão do eclipse do Sol, ocorrido no dia 28 de maio de 

585 a. C.; 

2) um método para calcular a largura de um rio; 

3) um método para calcular a distância de um barco que se 

aproxima; 

4) as seguintes descobertas geométrias: 

- O diâmetro divide um círculo em duas partes iguais 

- Ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais                                               

- Os ângulos da base de um triâgulo isósceles têm medidas 

iguais. 

- O ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. 

- Um teorema até hoje conhecido como teorema de Tales 

(pp. 170-171, apud VIANNA, 1995) 

 

 

  

 Este exemplo segue o mesmo critério que o anterior, uso didático da História da 

Matemática, pois tal unidade dá a indicação de uma atividade didática para auxiliar os 

alunos na construção de um conceito. Tal atividade pode ser feita na própria escola, ao 

medir a altura da escola pela sua sombra.  

 Agora, alguns exemplos do uso imbricado – parte integrante do desenvolvimento 

do conteúdo - da História da Matemática em livros didáticos: 

 

Unidade 27 – Medindo comprimento (Imbricado com o conteúdo) 

 

Medir uma grandeza é compará-la a outra da mesma espécie, 

tomada como unidade. 

Uma das primeiras medições feitas pelo homem foi a de 

comprimento. Ele usou, durante muito tempo, unidades baseadas no 

próprio corpo. 

Com o aumento do comércio, essas unidades causavam muita 

confusão. Por exemplo, os palmos das pessas não são todos iguais. Daí a 

necessidade de se escolher uma unidade padrão. (p. 122, apud VIANNA, 

1995) 
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 Tal situação ilustra bem o uso imbricado da História da Matemática na construção 

de um conceito, as informações histórica são tecidas de modo a conduzir os alunos  

à ideia de encontrar um único padrão que seja adequado para todos. Porém o autor critica 

que, de fato, tal uso é feito de maneira breve e introdutória.  

 Mais um exemplo do oitavo ano: 

 

Unidade 30     A Geometria (Motivação – Imbricado com o conteúdo) 

 

As necessidades motivaram o homem a criar a Geometria. 

Muitos séculos antes de Cristo, os egípcios, após cada inundação 

do rio Nilo, tinham necessidade de redividir suas terras. Assim, 

descobriram experimentalmente várias propriedades geométricas. 

Quatro séculos antes de Cristo, os egípcios já sabiam que um 

triângulo cujos lados medissem 3, 4 e 5, em qualquer unidade, era um 

triângulo retângulo. Eles não tinham, entretanto, nenhum fundamento 

científico. 

Foram os gregos, porém, que alguns séculos antes de Cristo, 

motivados por curiosidade científica, estudaram a Geometria, usando 

raciocínio lógico. 

O matemático grego Euclides foi quem, pela primeira vez, três 

séculos antes de Cristo, reuniu as principais descobertas geométricas de 

forma lógica e organizada. 

A idéia básica era provar que os resultados práticos ocnhecidos 

eram sempre verdadeiros, sem apelas para experiências e medições, isto 

é, usando somente a observação e o raciocínio lógico. 

Euclides escreveu um livro (Os elementos), no qual parte de 

algumas suposições simples e conclui ou prova propriedades geométricas, 

através do raciocínio lógico.  

... 

Fazendo uma demonstração 

 Um dos teoremas mais famosos da Geometria é o teorema da 

Pitágoras, já estudado neste livro. Vamos, a seguir, demonstrar esse 

teorema. No decorrer destes séculos que nos separam de Pitágoras (século 

V a. C.) já foram descobertas mais de trezentas demonstrações desse 

teorema. (pp. 142-143, apud VIANNA, 1995) 

 

 

O autor ainda comenta que tal demonstração utiliza o recurso de figuras 

geométricas e pode ser considerada uma demonstração “histórica”. Aqui tal uso é 

imbricado pois, implicitamente, ajuda o aluno a enxergar, através de processos históricos, 

que o processo de um conceito matemático evolui com o tempo e as demonstrações e o 

rigor destas mudam através do tempo. E ainda como uma demonstração histórica pode 

auxiliar o aluno a entender mais sobre demonstrações e sobre o próprio conteúdo. 
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 Dentre as citações pudemos notar que as classes onde são classificados os usos da 

História da Matemática não se excluem mutuamente, podemos encaixar essa forma de uso 

em duas classes diferentes. Para concluir, Vianna (1995) ainda sintetiza tudo o que 

observou, onde podemos concluir que o uso motivacional e de caráter informativo é 

predominante na coleção:  

 

 

• Livro de Sexto ano: 

Motivação - aparece quatro vezes; 

Informação - aparece sete vezes; 

Estratégia Didática - não aparece; 

Uso Imbricado - aparece duas vezes. 

• Livro de Sétimo Ano: 

Motivação - aparece três vezes; 

Informação - aparece quatro vezes; 

Estratégia Didática - nenhuma vez; 

Uso Imbricado - aparece uma vez. 

• Livro de Oitavo Ano: 

Motivação - aparece oito vezes; 

Informação - aparece cinco vezes; 

Estratégia Didática - aparece uma vez (a primeira vez); 

Uso Imbricado - aparece uma vez. 

• Livro de Nono Ano: 

Motivação - aparece cinco vezes; 

Informação - aparece seis vezes; 

Estratégia Didática - aparece duas vezes; 

Uso Imbricado - aparece uma vez. 

 

Resumindo, temos a aparição de tópicos da História da Matemática cinquenta vezes 

no total, onde: Motivação aparece vinte vezes, 40% do total. O uso informativo aparece 22 

vezes, 44% do total observado. História da Matemática sendo utilizada como Estratégia 

Didática aparece três vezes, cerca de 6% do total e a utilização imbricada aparece cinco 
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vezes, cerca de 10% do total. Cabe lembrar, entretanto, que a mesma aparição da História 

da Matemática pode ter sido considerada em duas categorias diferentes. 

Podemos observar então a dominância dos dois primeiros usos – Motivação e 

Informação – em relação aos outros usos, o que, de certo modo, é contrário ao que é 

recomendado nas pesquisas teóricas sobre História da Matemática e Educação Matemática. 

Vemos então que, em meados da década de 90, observamos um uso mais quantitativo da 

História da Matemática do que um uso qualitativo.  

Agora, quanto à analise de livros didáticos de Alencar (2014), ele utilizou outra 

forma de categorizar as utilizações da História da Matemática. O autor utiliza os critérios 

de Vianna (1995), mas não para por ai, ele combina com uma análise de outra 

categorização feita por Maria Isabel Zanutto Bianchi em seu texto Uma reflexão sobre a 

presença da história da matemática nos livros didáticos onde a autora nem sempre se 

prende ao local de aparição. 

 

 

As categorias definidas por Bianchi foram: 

Na parte teórica: 

• Informação geral – traz a história da matemática sob vários 

aspectos, desde biografias, datas e fatos, e pode aparecer em qualquer 

parte do conteúdo; 

• Informação adicional – nesta categoria, a autora se atém mais à 

localização, evidenciando que aqui as informações históricas estão 

geralmente presentes nos finais dos capítulos, às vezes em forma de 

apêndice e sem nenhuma atividade relacionada; 

• Estratégia Didática – a menção histórica é usada como recurso para 

o entendimento do conteúdo, e ainda pode encorajar o aluno a pensar no 

que fora discutido; 

• Flash – uma informação histórica muito sutil, que aparece 

discretamente em meio a um texto, sem mais nada detalhar sobre o 

assuno, parecido com o que Vianna denominou uso imbricado. A autora 

finaliza dizendo que se caracteriza como uma “leve” informação. 

Nas atividades: 

• Informação – se caracteriza como uma atividade de matemática 

que menciona uma informação sobre a história da matemática, mas essa 

informação não é utilizada na resolução da atividade; 

• Estratégia Didática - Além de inserir uma informação sobre a 

história da matemática na atividade, essa informação é aproveitada como 

um meio didático para o aprendizado do estudante; 

• Atividade sobre a história da matemática – Atividade em que 

conhecimento histórico é objeto de exercício. (ALENCAR, 2014) 
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Sendo assim, Alencar utiliza dessas duas categorias das pesquisas de Vianna (1995) 

e Bianchi, estebelece comparações, diferenças e semelhanças e define suas próprias 

categorias para categorizar o uso da História da Matemática em livros didáticos. O autor 

divide suas categorizações em duas partes: quanto à natureza do conteúdo veiculado e 

quanto ao objetivo da menção histórica. 

Quanto à natureza do conteúdo veiculado temos: história personalística, 

centralidade no conteúdo, fato curioso, comentário sutil, contexto histórico-matemático e 

contexto socio-cultural.  

Já quanto ao objetivo da menção histórica observamos: introdução de conteúdo, 

apêndice, recurso didático e atividade sobre a história da matemática. 

Agora vamos dar uma breve descrição sobre todos estes tipos de categorizações, a 

fim de compreender melhor como ALENCAR (2014) entende o aparecimento de História 

da Matemática nos livros didáticos. 

Quanto à natureza do conteúdo veiculado: 

• História personalística – o nome surge de personagem, isto é, aqui a História da 

Matemática aparece atrelada a indivíduos de forma particular. Aparecem nomes ou 

dados biográficos, com fotos e pinturas. 

• Centralidade no conteúdo – aqui a História da Matemática aparece veiculada 

diretamente ao conteúdo tratado, fazendo comparações históricas como a notação 

antiga e a notação atual, formulação antiga e formulação atual.  

• Fato curioso – passagens históricas excêntricas ou espetaculares, não importanto se 

tal fato é verdade ou não. 

• Comentário sutil – o oposto do personalístico, aqui não aparecem personagens e 

sim um breve comentário sobre a origem de um conteúdo. Ou também uma curta 

citação da necessidade (histórica) de tal conteúdo (o estudado no livro didático) ser 

criado. 

• Contexto histórico-matemático – comentários que trazem a importância histórica 

da evolução de um conteúdo. Mostra como o conteúdo evoluiu e, portanto, as 

diferenças da abordagem dele ao longo da história. Um contexto puramente 

matemático, e não social, cultural ou político. 

• Contexto sócio-cultural – passagens que mostram como o contexto social e 

cultural influenciaram na criação e evolução de um determinado conteúdo 

matemático.  
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Quanto ao objetivo da menção histórica: 

• Introdução de conteúdo – quando surge História da Matemática na introdução de 

um capítulo com objetivo de abrir algum conteúdo matemático. 

• Apêndice – todos os surgimentos da História da Matemática que se encaixam no 

final de capítulos, como sugestão de leituras. Ou em quadros, separados do 

conteúdo matemático estudado, com fatos curiosos. Alencar (2014) resume em 

menções históricas colocadas numa condição apartada do conteúdo matemático. 

• Recurso didático – aqui não importa o local, no livro didático, de uso da História 

da Matemática, pode aparecer em exercícios, introduções ou concluões. O que 

define é que tal uso deve guiar o aluno no processo de aprendizagem, ajudá-lo de 

alguma forma a compreensão do conteúdo. 

• Atividades sobre História da Matemática – atividades que buscam o que o aluno 

entenda sobre a História da Matemática. 

 

Ressaltamos aqui que um uso, uma passagem, uma menção de História da 

Matemática em um livro didático pode estar incluso em mais de uma dessas categorias; 

elas não se excluem mutuamente.  

Com isso, Alencar (2014) categoriza o uso da História da Matemática em três 

coleções que foram aprovadas pelo PNLD 2012. As coleções: Conexões com a matemática 

de Juliane Matsubara Barroso, Matemática: contexto e aplicações de Luiz Roberto Dante e 

Matemática ciência e aplicações de Gelson Iezzi. Todos de 2010 e com três volumes. 

Agora, de acordo com o que fizemos com a análise de Vianna (1995), faremos com 

a de Alencar (2014), exibindo exemplos de tais coleções onde cada categoria aparece. No 

final faremos uma síntese geral dos resultados da análise do autor. Passemos aos exemplos 

agora. 

Primeiro quanto à natureza do conteúdo vinculado. Começamos com a história 

personalística.  Nessa categoria destacamos os seguintes exemplos: 

 

 

1.4 Poliedros de Platão 

O filósofo grego Platão (427 a.C. – 347 a.C.) foi grande incentivador do 

estudo da Geometria. Um de seus interesses nesse campo foi de certa 

classe de poliedros, mais tarde denominados de poliedros de Platão, que 

atendem às seguintes condições: 

• são convexos; portanto, satisfazem a relação de Euler; 
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• todas as faces têm o mesmo número inteiro n de arestas; 

• em todos os vértices concorre o mesmo número m de aretas 

(BARROSO, 2010a, apud ALENCAR, 2014) 

 

 

Este exemplo é da coleção Conexões com a Matemática e ilustra claramente o uso 

personalístico, pois atribui o conteúdo matemático a um personagem na História da 

Matemática, enfatizando o nome dele. O próximo exemplo é da coleção Matemática: 

ciência e aplicações: 

 

Regra de Cramer 

Vamos considerar um sistema linear em que o número de equações é 

igual ao número de incógnitas. 

Um processo de resolução deste tipo de sistema é a conhecida Regra de 

Cramer, baseada no cálculo de determinantes. 

Essa regra leva o nome do matemático suiço Gabriel Cramer (1704-

1752), que a demonstrou em 1750, embora não tenha sido o primeiro 

matemático a fazê-lo; acredita-se que a regra já era conhecida por 

Maclaurin desde 1729. 

(IEZZI et.al., 2010b,  apud ALENCAR, 2014) 

 

 

 O mesmo comentário do exemplo anterior cabe aqui, um dado histórico para 

explicar a nomeação da regra que permeia um conteúdo matemático. Dá-se ênfase ao nome 

de um personagem, na verdade dois, e tal uso da História da Matemática poder-se-ia 

extender para discutir razões do porquê o nome da regra é atribuido a Cramer e não a 

Maclaurin. No entanto, tal uso é rigidamente personalístico. O próximo exemplo traz mais 

um exemplo dessa natureza da coleção Matemática: ciência e aplicações: 

 

Princípio de Cavalieri 

 Conseguimos estabelecer uma fórmula para o volume de um 

paralelepípedo retângulo de maneira intuitiva; entretanto, para determinar 

a expressão do volume de outros sólidos, o processo não é tão simples. 

Uma maneira que pode ser utilizada para a obtenção do volume de um 

sólido é adotar como axioma um resultado formalizado pelo matemático 

italiano Bonaventura Francesco Cavalieri (1598-1647), que é conhecido 

como princípio de Cavalieri. (IEZZI et.al., 2010b, apud ALENCAR, 

2014) 
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Figura 1: Imagem de Alencar (2014) que ilustra a passagem histórica personalística da coleção 

Matemática: ciência e aplicações.  

 

 

 Mais uma vez, dados históricos são conectados ao conteúdo matemático. A Figura 

1 destaca bem isso. É bem marcante, novamente, a identificação de um personagem a um 

conteúdo matemático. 

 Sobre centralidade no conteúdo, seguem alguns exemplos apresentados pelo autor: 
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Um pouco de História 

Logarismos e funções logarítmicas 

 Vários conceitos básicos da Matemática, criados para atender 

a certas necessidades e resolver problemas específicos, revelaram 

posteriormente uma utilidade bem mais ampla do que a 

inicialmente pensada e vieram, com a evolução das ideias e o 

desenvolvimento das teorias, a adquirir uma posição definitiva de 

grande relevância nessa ciência. Em alguns casos, a utilidade 

original foi, com o tempo, superada por novas técnicas, mas a 

relevância se manteve. [...] 

 Os logaritmos foram inventados no século XVII a fim de 

simplificar as trabalhosas operações aritméticas dos astrônomos 

para a elaboração das tabelas de navegação. 

 Com efeito, a regra  e suas 

consequências, tais como , 

,  , permitem reduzir cada 

operação aritmética (exceto, naturalmente, a adição e a subtração) a 

uma operação mais simples, efetuada com logaritmos. Essa 

maravilhosa utilidade prática dos logaritmos perdurou até 

recentemente, quando foi vastamente superada pelo uso das 

calculadoras eletrônicas. 

 A função logarítmica, entretanto, juntamente com sua 

inversa, a função exponencial, permanece como uma das mais 

importantes na Matemática, por uma série de razões que vão muito 

além de sua utilidade como instrumento de cálculo aritmético. [...] 

 Resumindo: um matemático ou astrônomo do século XVII 

achava os logaritmos importantes porque eles lhe permitiam efetuar 

cálculos com rapidez e eficiência. Um matemático de hoje acha que 

a função logarítmica e a sua inversa, a função exponencial, ocupam 

uma função central na Análise Matemática por causa de suas 

propriedades funcionais, especialmente a equação diferencial 

, que descreve a evolução de grandezas que, em cada 

instante, sofrem uma variação proporcional ao valor naquele 

instante. Exemplos de grandezas com essa propriedade são um 

capital empregado a juros compostos, uma população (de animais 

ou bactérias) a radioatividade de uma substância, ou um capital que 

sofre desconto. [...] (DANTE, 2010a, apud ALENCAR, 2014) 

 

 

 Tal exemplo caracteriza perfeitamente a passagem histórica com centralidade no 

conteúdo: o logaritmo, conteúdo em questão, está no centro da discussão com o detalhe 

que Dante leva em conta o uso do logaritmo no passado e no futuro e suas diferenças. O 

próximo exemplo é da coleção Matemática: contexto e aplicações: 
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Figura 2: Imagem de Alencar (2014) ilustrando uso da História da Matemática central no conteúdo. 

 

 Curiosamente a imagem acima pode ser encaixada em três categorias diferentes. 

Apêndice, visto que está inserida numa caixa denominada “Um pouco de História”, isto é, 

uma espécie de leitura complementar do capítulo. Uso personalístico, pois Gelson Iezzi 

enfatiza bem a figura de Pitágoras. Mas decide-se por centralidade no conteúdo pois, claro, 

o centro do texto está no Teorema de Pitágoras e o autor explora ainda algumas 

demonstrações mais recentes do que a de Pitágoras, o que caracteriza o uso do conteúdo 

em duas épocas distintas.  

 Tal demonstração foi feita por James Abraham Garfield (1831-1881) vigésimo 

presidente dos Estados Unidos, e trata-se de apenas mais uma das várias demonstrações do 

Teorema de Pitágoras. Esta abordagem é caracterizada dessas três maneiras, mas poderia 

ser mais enfática e informativa em vários pontos. Poderia abordar mais sobre Pitágoras, 

explicitando que pouco se sabe historicamente sobre ele, devido ao fato que a maioria das 

informações dadas a ele foram escritas muito depois da época que ele viveu. Além disso, 

outro ponto que poderia ser destacado é que a escola pitagórica tinha forte influência não 

só na produção matemática mas também filosófica, influenciando diversas áreas como a 
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astronomia e até a religião.  Os pitagóricos acreditavam no esoterismo e praticavam um 

culto denominado Orfismo2. 

A seguir, alguns exemplos dados pelo autor do uso da História da Matemática como 

fato curioso: 

 

 

Figura 3: Passagem histórica da coleção Matemática: ciência e aplicações retirada do texto de 

Alencar (2014). 

 

 Segundo Alencar (2014), este exemplo caracteriza fielmente o uso da História da 

Matemática como fato curioso, uma vez que relaciona um conteúdo matemático com fatos 

excêntricos e espetaculares. Conta a história de sala de aula, de um personagem 

importantíssimo no desenvolvimento da Matemática. Tal exemplo é amplamente usado e 

também foi encontrado nas outras três coleções observadas pelo autor citado 

anteriormente. 

 E lembremos que, o fato curioso não é caracterizado por fatos que sejam 

verdadeiros, isto é, tal fato acima não sabemos se é verdadeiro ou pura lenda, não importa. 

O que importa é o caráter motivacional que tal uso provoca na relação de aprendizagem do 

aluno. 

 Mais um exemplo da coleção Matemática: contexto e aplicações: 

 

Um pouco de História 

De onde vem o nome seno? 

 Quando estudei Trigonometria no colégio, meu professor ensinou 

que seno vem do latim sinus, que significa seio, volta, curva, cavidade 

(como nas palavradas enseada, sinuosidade). 

 E usou o gráfico da função, que é realmente bastante sinuoso, para 

justificar o nome. 

                                                           
2 Orfismo era um movimento religioso complexo associado ao poeta místico Orfeu. 
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 Mais tarde vim a aprender que não é bem assim. Sinus é a tradução 

latina da palavra árabe jaib, que significa dobra, bolso ou prega de uma 

vestimenta. Isso não tem nada a ver com o conceito matemático de seno. 

Trata-se de uma tradução defeituosa, que infelizmente durou até hoje. A 

palavra árabe adequada, a que deveria ser traduzida, seria jiba, em vez de 

jaib. Jiba significa a corda de um arco (de caça ou de guerra). Uma 

explicação para esse erro é a proposta Poá A. Aaboe (Episódios da 

história antiga da Matemática, p. 139): em árabe, como em hebraico, é 

frequente escreverem-se apenas as consoantes das palavras; o leitor se 

encarrega de completar as vogais. Alem de “jiba” e “jaib” terem as 

mesmas consoantes, a primeira dessas palavras era pouco comum, pois 

tinha sido trazida da Índia e pertencia ao idioma sânscrito. 

 Evidentemente, quando se buscam as origens das palavras, é quase 

inevitável que se considerem várias hipóteses e dificilmente se pode ter 

certeza absoluta sobre a conclusão. Há outras explicações possíveis para a 

palavra seno. Uma delas é a de que teria se originado da abreviatura s. 

Ins. (semicorda inscrita) 

(DANTE, 2010a, p. 366, apud ALENCAR, 2014) 

 

 Aqui o apelo à curiosidade já começa pelo título, que é uma indagação sobre a 

origem da palavra seno. Mais uma vez vem a tona a questão motivadora sobre determinado 

conteúdo, não importando se tal fato excêntrico – a origem da palavra seno vir de uma 

palavra árabe que nada tinha a ver com a situação – é verdadeiro ou é lenda. A curiosidade 

entra como fator motivador. 

 Agora alguns exemplos de uso da História da Matemática como comentário sutil: 

 

4 Conjunto dos números naturais e dos números inteiros 

A origem dos números naturais está associada à necessidade de 

contagem. Hoje, além do emprego da contagem, usamos os números 

naturais para compor códigos, como os de telefone, para indicar ordem 

(1º, 2º, 3º, ...), entre outras aplicações. (...) (BARROSO, 2010a, apud 

ALENCAR, 2014) 

 

 

 O autor sublinha a parte que, para ele, faz uso sutil da História da Matemática, nos 

livros didáticos da coleção Conexões com a Matemática. Notamos que tal comentário é 

uma situação histórica da matemática e é citado de maneira muito vaga, sem necessidade 

de referências, fontes. O resto do texto não aborda mais conteúdo histórico, então a 

abordagem é feita de maneira sutil e breve.  

 Os próximos exemplos são, respectivamente, das coleções Conexões com a 

Matemática e Coleção Matemática: contexto e aplicações: 
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 4 Pirâmides 

Além dos prismas, as pirâmides constituem outro importante tipo de 

poliedro. Exercendo fascínio sobre o ser humano desde a Antiguidade, a 

forma piramidal tem ressurgido na arquitetura moderna em edifícios de 

grande imponência. (...) (BARROSO, 2010b, apud ALENCAR, 2014) 

e  

 

Observação: Seno, cosseno e tangente são conhecidos há muito tempo, e 

os antigos tabelaram para todos os ângulos de 1º a 90º, os valores dessas 

relações (ver tabela na página 389). Hoje em dia, as tabelas 

trigonométricas foram em grande parte substituídas pelas calculadoras 

científicas, que oferecem os valores dos senos, cossenos e tangentes com 

mais precisão e maior facilidade de manipulação. (DANTE, 2010a, apud 

ALENCAR, 2014) 

 

 

 No primeiro exemplo temos uma menção histórica bem reduzida, mas ainda 

simboliza uma passagem histórica aliada a um conteúdo: a escrita da história através da sua 

temporalidade aparece aliada a o discurso matemático de maneira sutil e breve. 

 Já no segundo exemplo temos o mesmo tipo de uso do anterior, basta ver as frases 

empregadas como “são conhecidos há muito tempo” e “os antigos tabelaram”. Note que 

não cita nenhuma referência, nem ao certo em que tempo e muito menos quais antigos que 

tabelaram o conteúdo. 

 Mas o uso histórico ainda assim aparece atrelado ao conteúdo a ser abordado, 

mesmo com tal utilização da História da Matemática sendo vasta e difusa, segundo 

ALENCAR (2014), a informação não é desprovida de sentidos. Tal uso ainda evidencia a 

importância desses conhecimentos ao longo da história e passa a informação de que tal 

conhecimento foi construído humanamente, e não algo absoluto que já nasceu pronto. 

 Agora alguns exemplos de contexto histórico-matemático: 

 

1. Equações da circunferência 

Desde a antiguidade alguns povos se preocuparam em estudar a 

circunferência. Por exemplo, no Papiro Rhind (texto matemático escrito 

por volta de 1650 a.C. pelo egípcio Ahmes), encontramos problemas 

envolvendo o cálculo de área e a relação entre a circunferência e o círculo 

de mesmo diâmetro. 

Por volta de 300 a.C., o matemático grego Euclides (325-265) escreveu a 

obra intitulada Elementos, na qual descreve construções com régua e 

compasso, ou seja, usando retas e circunferências. 

Mais tarde, René Descartes (1596-1650) contribuiu para o 

desenvolvimento da Geometria analítica e o estudo das cônicas, que 

envolve a circunferência (BARROSO, 2010c,  apud ALENCAR, 2014) 
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 Tal exemplo foi retirado da coleção Conexões com a Matemática e se encaixa, 

também, em um uso personalístico, uma vez que que cita Euclides e René Descartes. 

Poderiamos ver também como introdução de conteúdo, já que aparece no início de um 

tema a ser abordado no livro. Ou seja, enxergamos algumas caracterísitcas de tal uso 

separadamente. 

Entretanto, ao observar a junção de tal característica, cria-se um contexto 

puramente matemático sobre um conteúdo matemático específico. Isto é, o autor do livro 

didático usa momentos marcantes da História da Matemática em que se sobressai o estudo 

da circunferência e assim cria um contexto voltado para o conteúdo.  

Apenas mais um exemplo sobre o uso da História da Matemática como contexto 

histórico-matemático da coleção Matemática: ciência e aplicações: 

 

 
Figura 4: Passagem histórica da coleção Matemática: ciência e aplicações retirada de Alencar 

(2014) 

 

 Exemplo típico do uso da História da Matemática como contexto histórico-

matemático. Repare que são apresentados vários cortes da história da matemática, trazendo 

a evolução de um conceito ou um conteúdo ao longo da história. Contextualizando o tema 

abordado para o aluno, a sua temporalidade e história, fazendo com que o processo de 

aprendizagem do aluno se torne mais interessante.  
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 A seguir apresentamos um exemplo de uso da História da Matemática visto como 

contexto sócio-cultural: 

 

 
Figura 5: Passagem histórica da coleção Conexões com a Matemática retirada de Alencar (2014) 

 

 Nesta passagem, marcada de verde no meio da página a direita, temos uma 

observação sobre contexto social e político interligado ao conteúdo abordado, logaritmos. 

Aparece como um anexo à passagem histórica principal, mostrando que questões sociais e 

políticas também estão entrelaçadas com a Matemática.  

 Seguem mais alguns exemplos de uso da História da Matemática como contexto 

sócio-cultural, respectivamente das coleções Matemática: contexto e aplicações e 

Matemática: ciência e aplicações: 

 

Desafio em equipe 

Em 1792, durante a Revolução Francesa, houve na França uma reforma 

de pesos e medidas que culminou na adoção de uma nova unidade de 

medida de ângulos. Essa unidade dividia o âgulo reto em 100 partes 

iguais, chamadas grado. Um grado (1 gr) é, então, a unidade que divide o 

ângulo reto em 100 partes iguais, e o minuto divide o grado em 100 

partes, bem como o segundo divide o minuto também em cem partes. 

Tudo isso para que a unidade de medição de ângulo ficasse em 

conformidade com o sistema métrico. A ideia não foi muito bem 

sucedida, mas até hoje encontramos na maioria das calculadoras 

científicas as três unidades: grau, radiano e grado. 

Com base no texto acima respondam: 

a) A quantos grados equivale meia volta? E uma volta inteira? 
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b) Em qual quadrante termina o arco trigonométrico de 250 gr? 
c) A quantos grados equivale 1 rad? 
d) A quantos graus equivale 1gr? 
(DANTE, 2010b, apud ALENCAR, 2014) 

 

e 

Introdução 

 O desenvolvimento da Geometria pode ter sido estimulado por 

necessidades práticas de demarcação de terras, de construção de edifícios 

ou por sentimentos estéticos das artes em geral. 

 Esse senso estético parece ter sido altamente desenvolvido nos 

egípcios, como mostram, por exemplo, registros de construções de 

pirâmides (aproximadamente 5000 a.C.), destinadas a servir de túmulo 

para o faraó e sua família, bem como guardar seus tesouros. 

 Para os egípcios, as pirâmides representavam os raios do sol 

brilhando em direção à Terra. Todas elas foram construídas na margem 

oeste do rio Nilo, na direção do sol poente. 

(IEZZI et.al., 2010b,  apud ALENCAR, 2014) 

 

  

 Segundo Alencar (2014), o primeiro exemplo é ótimo para contexto sócio-cultural, 

pois trata de uma proposta de atividade relacionada ao conteúdo de trigonometria. Tal 

atividade é sugerida por Dante – autor do livro didático – como leitura optativa. Porém 

antes de propor a atividade, o autor dá todo o contexto social e político que levou à criação 

do grado como unidade de medida, citando a Revolução Francesa. 

 O segundo exemplo mostra como necessidades sociais, atreladas a política da 

época, criam o desenvolvimento de conceitos matemáticos. Mostra, novamente, que o 

contexto sócio-político interfere na Matemática, trazendo a ideia de que a Matemática não 

é uma ciência absoluta. 

 A seguir apresentaremos um exemplo do usso da história para a introdução de 

conteúdo: 

 

2. Semelhança de triângulos 

Introdução 

 A proporcionalidade, principalmente na forma do teorema de tales, 

ou de semelhança de triângulos, foi um dos conhecimentos geométircos 

mais úteis ao longo dos tempos. Foi com semelhança de triângulos que, 

Aristarco comparou as distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol, que 

Eratóstenes calculou o raio da Terra, e que os matemáticos árabes 

estabeleceram as razões trigonométricas. 

 Tales de Mileto (624 a.C. – 547 a.C.), considerado um dos mais 

versáteis gênios da Antiguidade, levou para a Grécia a Geometria dos 

egípcios e começou a aplicar a ela os procedimentos da filosofia grega. 

Com seu método de comparar sombras, hoje conhecido como teorema de 
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Tales, realizou muitos cálculos inéditos até então, como obter a altura de 

uma pirâmide. 

(DANTE, 2010a, apud ALENCAR, 2014) 

 

 Tal exemplo é retirado da coleção Matemática: contexto e aplicações, onde Alencar 

(2014) afirma que o exemplo anterior aparece no início de um tópico (semelhança de 

triângulos), dentro de um conteúdo ainda maior (geometria plana). Aparece, claro, no 

início da abordagem de tal tópico dentro do capítulo. E podemos notar também que esse 

exemplo usa personagens para aliar a semelhança de triângulos à história. 

 Mais um exemplo, agora da coleçao Matemática: ciência e aplicações: 

 

Figura 6: Passagem histórica da coleção Matemática: ciência e aplicações – exemplo de uso de 

Introdução de Conteúdo dado por Alencar ( 2014) 

  

Novamente vemos que a menção histórica está interconectada com o conteúdo 

tratado, conjuntos, e também aparece no início da abordagem de tal conteúdo, como a 

imagem do livro didático nos mostra. Poderiamos encaixar também tal menção em uso 

personalístico, pois usa o personagem Georg Cantor, grande matemático, para 

interconectar história e matemática. 
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 Alguns exemplos sobre o uso da História da Matemática como apêndice: 

 

 
Figura 7: Passagem histórica da coleção Conexões com a Matemática retirada de Alencar (2014) 

 

 No canto esquerdo, pintado de verde, aparece uma menção histórica a parte do 

texto, com o objetivo de apresentar ao estudante o matemático ao qual foi atribuído o nome 

da regra para o cálculo de determinantes dada no texto principal. A autora do livro didático 

não interrompe o curso normal do texto do livro didático, usa a informação histórica como 

apêndice, uma leitura adicional para os mais curiosos. 

 Segue mais um exemplo do mesmo tipo de categoria retirado da coleção 

Matemática: ciência e aplicações: 
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Figura 8: Passagem histórica exemplificando o uso da História da Matemática como Apêndice – 

retirado do texto de Alencar (2014) 

 

 Agora mais alguns exemplos quanto à utilização da História da Matemática como 

resurso didático: 

6. (UEL-PR) Um dos traços característicos dos achados arqueológicos da 

Mesopotâmia é a grande quantidade de textos, escritos em sua maioria 

sobre tabuinhas de argila crua. Em algumas dessas tabuinhas foram 

encontrados textos matemáticos datados de cerca de 2000 a.C. Em um 

desses textos, pergunta-se: “Por quanto tempo deve-se aplicar uma 

determinada quantia em dinheiro a juros compostos de 20% ao ano para 

que ele dobre?” 

 (Adaptado de: EVES, Howard. Introdução à História da 

Matemática. Campinas: Editora da Unicamp, 1995. p. 77.) 

Nos dias de hoje, qual equação seria utilizada para resolver tal problema? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

(BARROSO, 2010a, apud ALENCAR, 2014) 

 

 Tal exemplo da coleção Conexões com a Matemática se encontra na seção 

“questões de vestibular”, segundo Alencar (2014), a autora do livro didático traz uma 

informação histórica em um problema proposto na Antiguidade, entretanto utilizando uma 
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notação atual. Tal exemplo é categorizado como recurso didático já que a autora utiliza da 

História da Matemática para mobilizar o estudante a explorar o conteúdo matemático 

estudado, auxiliando-o diretamente na construção de seu aprendizado. 

 A seguir, mais um exemplo, relativo ao uso como estratégia didática, agora da 

coleção Matemática: contexto e aplicações: 

 

37. Volume do tetraedro 

Em 1773, o matemático italiano Lagrange, em um trabalho sobre 

Mecânica, mostrou que o volume de um tetraedro  de vértices 

 e  pode ser dado 

por , em que  é o módulo do determinante 

 

 
 

Determine o volume do tetraedro  de vértices 

 e  

(DANTE, 2010b, apud ALENCAR, 2014) 

 

 Acima, segundo Alencar (2014), tem-se a utilização de uma atividade matemática 

com o recurso da História da Matemática guiando o aluno para um processo de 

aprendizagem. Ou seja, trata-se da utilização da História da Matemática como recurso 

didático. Cabe destacar, entretanto, que o uso em si é mais ilustrativo do que formativo. 

 Finalmente, o último exemplo a ser mostrado aqui, sobre a utlização da História da 

Matemática como atividade sobre história: 

 

Pesquise 

De que país é originário o tangram? Em que ano foi publicado o primeiro 

livro conhecido que menciona o tangram?  

(DANTE, 2010a, apud ALENCAR, 2014) 

 

 Tal exemplo surge de uma resolução comentada de uma questão do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM. Segundo Alencar (2014), Dante sugere tal pesquisa 

voltada para História da Matemática no fim da resolução citada. 

 Embora seja uma atividade sobre História da Matemática, ela não é desenvolvida 

no livro, e sim sugerida no final de algum conteúdo a fim de que seja uma outra atividade 

complementar, ficando a critério de professores e alunos o aprofundamento dessas 

questões. 
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 Já era hora de terminarmos a utilização de exemplos para mostrar a categorização 

de Alencar (2014) sobre menções de História da Matemática em livros didáticos. Não 

pegamos, aqui, todas os exemplos usados por Alencar, e o próprio autor afirma, em seu 

texto, que os exemplos que ele tomou foram uma amostra aleatória, mas bem 

representativa das categorias. 

 Sendo assim, faremos uma síntese geral de todos os exemplos classificados por 

Alencar (2014) em sua análise, a fim de verificar a quantidade e a qualidade das aparições 

da História da Matemática e comparar com o trabalho de Vianna (1995), procurando 

determinar alguma possível diferença de abordagem nos livros didáticos ao longo de quase 

quinze anos.  

A seguir apresentamos uma breve síntese de todas as aparições da História da 

Matemática na coleção Conexões com a Matemática (de Juliane Matsubara Barroso). 

Estamos considerando aqui os três volumes: 

 

 Quanto à natureza do conteúdo veiculado: 

• História personalística – aparece trinta e uma vezes; 

• Centralidade no conteúdo – aparece seis vezes; 

• Fato Curioso – aparece uma vez; 

• Contexto histórico-matemático – aparece doze vezes; 

• Contexto sócio-cultural – aparece uma vez. 

 

Quanto ao objetivo da menção histórica: 

• Introdução de conteúdo – aparece seis vezes; 

• Apêndice – aparece treze vezes; 

• Recurso didático – aparece oito vezes; 

• Atividade sobre História da Matemática – aparece uma vez. 

 

Em relaçao à natureza do conteúdo veículado temos cerca de 56,3% de uso 

personalístico, 21,8% para contexo histórico-matemático, 11% de uso como centralidade 

no conteúdo, 7,3% de comentários sutis e 1,8% para fatos curiosos e contexto sócio-

culturais.  
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Já quanto ao objetivo da menção histórica temos 46,4% de usos da História da 

Matemática como apêndice, 28,6% de recursos didáticos, 21,4% como usos introdutórios e 

3,6% de atividades sobre história. 

Aqui não abordamos a distribuição dos usos no livro didático, mas Alencar (2014) 

afirma que tal coleção distribui bem as utilizações da História da Matemática ao longo dos 

livros didáticos . 

Também podemos notar grande preponderância, quanto à natureza do conteúdo 

veículado, do uso personalístico da História da Matemática. Isso deve-se ao fato de que 

ainda é usual enxergar a Matemática centrada em relações individuais, apenas como uma 

criação de grandes mentes. Fica ainda mais evidente quanto observamos que apenas 1,8% 

de tais usos foram abordados numa perspectiva sócio-cultural. 

No geral, Alencar (2014) garante que raramente usa-se a História da Matemática 

como recurso didático, o que dá para concluir da síntese feita acima; e mais, o livro, de 

maneira geral, não traz a evolução de conceitos matemáticos historicamente, apenas 

apresenta fatos curiosos e complementares. E mesmo quando se faz uso dela como recurso 

didático, isso é feito de forma superficial. 

Agora faremos uma síntese geral sobre a próxima coleção: Matemática: contexto e 

aplicações do autor Luiz Roberto Dante.  

 

Quanto à natureza do conteúdo veículado: 

• História personalística – aparece cinquenta e oito vezes; 

• Centralidade no conteúdo – aparece sete vezes; 

• Fato Curioso – aparece quatro vez; 

• Contexto histórico-matemático – aparece oito vezes; 

• Contexto sócio-cultural – aparece sete vez. 

 

Quanto ao objetivo da menção histórica: 

• Introdução de conteúdo – aparece vinte e cinco vezes; 

• Apêndice – aparece trinta e quatro vezes; 

• Recurso didático – aparece dezenove vezes; 

• Atividade sobre História da Matemática – aparece uma vez. 
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Em relação à natureza do conteúdo veiculado temos 48,3% de uso personalístico, 

30% relativo ao contexto histórico-matemático, 6,7% de comentários sutis, 5,8% de usos 

da História da Matemática como contexto sócio-cultural e centralidade no conteúdo e, 

finalmente, 3,4% de centralidade no conteúdo. 

Já quanto ao objetivo da menção histórica temos cerca de 43% de uso como 

apêndice, 31,6% de uso introdutório da História da Matemática, 24% de uso como recurso 

didático e 1,4% de atividades de história. 

Temos de relembrar aqui que as categorizações não se excluem entre si, podendo 

um uso ser categorizado de duas ou mais maneiras diferentes. Mesmo assim, nesta coleção 

temos o maior número de menções da História da Matemática em relação a outras 

coleções, num total de oitenta e três. 

Mais uma vez vemos o uso personalístico como maioria das menções, retomando o 

que já dissemos, que a Matemática ainda é enxergada como produto de indivíduos 

brilhantes e não como produto social e cultural. Entretanto, nesta coleção, a categoria 

Contexto Histórico-Matemático aparece também com relevância, exibindo que a 

construção da Matemática seja justificada pela própria Matemática.  

No que se refere aos objetivos das menções históricas, temos preponderância do 

uso como apêndice, ou seja, leituras complementares ao texto usual, mas devido ao grande 

número de utilizações como recurso didático, onde muitas menções se categorizam ao 

mesmo tempo em apêndice e recurso didático, Alencar (2014) conclui que tal coleção 

utiliza mais a História da Matemática como recurso didático no processo de aprendizagem 

do aluno. No entanto, assim como já fizemos questionamos essa natureza didática, visto 

que algumas delas são meramente abordagens superficiais.  

Ainda assim, tal coleção apresenta, do ponto de vista quantitativo, um número 

razoável de passagens históricas, porém qualitativamente, faltaram utilizações da História 

da Matemática que informassem ao leitor a Matemática como contexto social, político, 

filosófico. 

Finalmente a síntese geral sobre a coleção Matemática: ciência e aplicações dos 

autores Gelson Iezzi, Osvaldo Doce, David Degenszajn, Roberto Périgo e Nilze de 

Almeida. 
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Quanto à natureza do conteúdo veiculado: 

• História personalística –  aparece vinte e oito vezes; 

• Centralidade no conteúdo – aparece sete vezes; 

• Fato curioso – aparece quatro vezes; 

• Comentário sutil – não aparece; 

• Contexto histórico-matemático – aparece treze vezes; 

• Contexto sócio-cultural – aparece uma vez. 

 

Quanto ao objetivo da menção histórica: 

• Introdução de conteúdo – aparece sete vezes; 

• Apêndice – aparece dezoito vezes; 

• Recurso didático – aparece duas vezes; 

• Atividade sobre História da Matemática – não aparece. 

 

Essa coleção é a que menos recorre à História da Matemática no desenvolvimento 

de seus livros. Isto ocorre, talvez, pelos livros didáticos de tal coleção abordarem o 

conteúdo de forma bem direta. 

Aqui, a exemplo das outras duas coleções, a História da Matemática é usada para 

dar ênfase aos notáveis feitos de célebres matemáticos, perpetualizando a imagem de que a 

Matemática é uma ciência para grandes mentes, e também justificativas da Matemática 

pela própria Matemática. E observamos isso, novamente, ao grande número de menções 

personalísticas e relativas ao contexto histórico-matemático. 

Faltam, a exemplo das outras coleções, menções como contexto sócio-culturais. E 

também aqui muito pouco da História da Matemática é usada como recurso didático. 

Podemos concluir então que tal coleção usa a história de maneira informativa e 

compartimentada, não atrelada diretamente ao processo de aprendizagem do aluno e sim, 

apenas, como uma leitura complementar. 

Quanto às conclusões finais, podemos refletir sobre as diferenças observadas nos 

trabalhos de Vianna (1995) e Alencar (2014). O primeiro autor fez uma análise dos livros 

didáticos com relação a como a História da Matemática estava surgindo nos livros 

didáticos, enquanto Alencar (2014) elabora uma análise mais recente e criteriosa. 

A partir dos resultados apresentados pelos autores, torna-se evidente que os 

números de menções históricas nos livros didáticos tenham, em média, aumentado.  No 
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trabalho de Vianna (1995) podemos observar uma média de 12 menções históricas por 

livro didático, muito menor que na análise feita por Alencar (2014): 18 menções históricas 

por livro didático. 

Também é importante citar que na análise de Vianna (1995), como vimos, temos 

que cerca de 6% das menções históricas são relativas ao uso da História como recurso 

didático; já no trabalho de Alencar (2014), temos cerca de 18% das menções como recurso 

didático. Isto é, percebe-se também uma certa evolução qualitativa no processo de como 

utilizar a História da Matemática. 

Entretanto, Vianna (1995) não chegou a categorizar menções em contextos socio-

políticos, talvez por falta de exemplos nesse sentido. Entretanto, mesmo quinze anos 

depois, as menções dessa espécie nos livros didáticos continuam raríssimas, Segundo 

Alencar (2014), apenas 6% das menções são interligadas à Matemática conectada com a 

sociedade e a cultura. 

Admitamos então certo avanço no sentido do uso da História da Matemática nos 

livros didáticos. Antes de 1995, mal existiam citações históricas nos livros didáticos. E de 

1995 até 2010 as utilizações de História da Matemática dispararam, por critérios já 

estabelecidos aqui. Porém, temos um aumento quantitativo, e não uma melhora qualitative, 

na perspectiva orgânica defendida aqui.  

Podemos então refletir com o que Vianna (1995) comenta no seu trabalho, em 

relação ao aumento do uso da História da Matemática nos livros didáticos. 

 

 O uso da História da Matemática deve aumentar, deve-se dar 

preferências aos usos em que o conhecimento histórico ocorra de modo 

imbricado com o conteúdo matemático, deve-se dar preferência ao uso da 

história da matemática como estratégia didática em contraposição às 

formas predominantes de simples motivação e/ou informação. (VIANNA, 

1995) 

 

 

 De fato, concluimos que sim, o uso da História da Matemática aumentou; porém, 

não tanto no sentido de predominancia de estratégias didáticas sobre motivação e/ou 

informação. O trabalho de Alencar (2014) deixa bem claro que ainda predominam usos 

meramente informativos e complementares da História da Matemática: 

 

 A maior parte das menções históricas faz referências aos feitos 

heroicos ou notáveis de grandes matemáticos, famosos por suas 

realizações e contribuições para o desenvolvimento das ciências e da 
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matemática. Quando fazem referência a contextos históricos, estes 

geralmente estão desconectados de questões sociais, políticas, 

econômicas e culturais, e mais ligados ao contexto da construção da 

história na perspectiva da própria matemática. O conhecimento 

matemático, nesse caso, se autojustifica do ponto de vista histórico. 

 Uma boa parte das passagens históricas está em forma de apêndice, 

o que denota que a história da matemática no livro didático não é 

praticada como parte do conteúdo matemático, mas sim como acessório a 

ele. 

 Há mais passagens históricas de caráter informativo ou motivador, 

e poucas onde se usa a história como recurso didático ou como 

exploração do conteúdo histórico. (ALENCAR, 2014) 
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Capítulo 6 – Atividade sobre Logaritmos  

 
 

6.1 Introdução 

 
 Neste capítulo apresentaremos uma atividade pedagógica visando abordar 

Logaritmos para o Ensino Básico utilizando uma perspectiva histórica. De modo que a 

abordagem de tal tema fuja um pouco do visto normalmente em salas de aulas, que se 

baseia estritamente em definir  como a inversa da exponencial  e fazer 

repetitivos e massivos exercícios. 

 Enunciam e utilizam as propriedades, como  e 

, sendo ferramentas mais periféricas que a definição e também 

sem abordar a sua real importância, que vem da motivação e da criação dos logaritmos.  

 Busca-se uma atividade que visa procurar as origens da criação do logaritmo, e 

então saber a ideia que motivou a criação de tal ferramenta de cálculo. Portanto pretende-

se encorajar os alunos a entender o porquê de tal criação, ou seja, que na época não se 

tinham máquinas de calcular, e fazer contas do tipo  era muito trabalhoso 

além de atrasar o trabalho científico da comunidade matemática.   

 Fica a pergunta: como então a comunidade científica da época resolvia tais contas? 

Sabe-se que utilizavam métodos trigonométricos e também progressões geométricas. Isto 

já dava conta de algumas soluções interessantes, que podem ser abordadas com os alunos 

como exercícios, para eles tentarem captarem a ideia fundamental da criação do logaritmo 

que é a ideia de facilitar “cálculos difíceis”. Transformar de alguma forma produtos e 

divisões em somas e subtrações. 

 Não se sabe com qual ideia exata a invenção do logaritmo foi baseada, mas tem-se 

noção de que os métodos citados no parágrafo anterior motivaram e colocaram John 

Napier, matemático, físico, astrônomo, astrólogo e teólogo escocês, no caminho certo da 

criação dos logaritmos (MAOR, 1994). 

 Napier tinha uma personalidade curiosa, de brigão, pois vivia em disputas com 

seus inquilinos e vizinhos. Seu interesse principal começou pela religião. Era protestante 

fervoroso e contra o papado. Além disso era interessado em questões militares e também, 

como era dono de terras, experimentou vários estercos e sais para fertilizar o solo. Ainda 
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inventou um parafuso hidráulico para controlar o nível da água nas minas de carvão. 

(MAOR, 1994) 

  Mas Napier não ficou famoso por estas contribuições e brigas com seus vizinhos, 

mas sim devido a uma ideia abstrata que ele demorou vinte anos para criar e desenvolver. 

Tais ideias são os logaritmos e tiveram grande aceitação da comunidade científica da 

época.  

 As tabelas de logaritmo, baseadas nas tabelas trigonométricas e progressões 

geométricas, ficaram famosas e viraram uma máquina de calcular central para a 

comunidade científica da época. Acrescentando, então, a atividade: pode-se fazer com que 

os alunos calculem produtos difíceis como os citados anteriormente agora utilizando uma 

tabela de logaritmo, para perceberam a importância de tal criação naquela época histórica.  

 Assim, finalmente, fará sentido a elaboração de uma definição e do enunciado das 

propriedades que antes eram pautadas secundariamente, genericamente e mecanicamente. 

Nesta perspectiva construtivista do conceito de logaritmo tais propriedades aparecem como 

fundamentais, visto que elas que norteiam a criação do logaritmo. Ou seja, transformar 

produtos e divisões em somas e subtrações, como já citado anteriormente. 

Com essa abordagem contextualizada, os alunos podem contextualizar um conceito 

que antes era totalmente mecânico e sem sentido. Consequentemente ficará mais simples 

de abordar temas como funções logarítmicas cujo tema é mais moderno e que tem mais 

importância de ser ensinado, principalmente para alunos que querem seguir a carreira em 

exatas. Uma vez que, de logaritmos, as calculadoras de bolso já fazem o trabalho 

perfeitamente.  

Mesmo após isso, ainda pode restar uma pergunta básica por parte dos alunos. Com 

certeza ao longo do estudo observarão que o número  aparece com bastante frequência 

como base de logaritmos. Que número é esse? Mesmo que respondido isso de forma 

mecânica, conhecemos uma boa aproximação para esse número: 

  De onde ela veio? Existe um fato curioso sobre 

esse número que pode nos mostrar que ele já aparece há muito tempo, talvez ao mesmo 

tempo ou até antes do logaritmo surgir. 

Digo complementar, pois, para entender a história de tal número de maneira 

completa, teremos de abordar alguns conceitos mais elaborados como o conceito de limite 

e de derivada. O que fica distante do Ensino Básico e distante da atividade – aula – 



 

 

78 

 

proposta sobre logaritmos. Acredito então que sobre o  acrescenta-se uma curiosidade 

complementar, para que os alunos não achem que tal número é fruto de mágica. 

Tenho a esperança de que tal atividade corresponda ao que se espera da utilização 

da História da Matemática de acordo com John Fauvel: 

 

Segundo Fauvel (1991), a importância do uso da história no ensino de 

Matemática justifica-se pelos seguintes fatos: 

1) a história aumenta a motivação para a aprendizagem da 

Matemática; 

2) humaniza a matemática; 

3) mostra seu desenvolvimento histórico por meio da 

ordenação e apresentação de tópicos no currículo; 

4) os alunos compreendem como os conceitos se 

desenvolveram; 

5) contriui para as mudanças de percepções dos alunos com 

relação à Matemática, e 

6) suscita oportunidades para a investigação em Matemática 

(BRITO, CARVALHO & MENDES, 2009) 

 

 

6.2 Desenvolvimento da atividade 

  

Aqui consideremos o início de uma aula: faz-se alguns exercícios com os alunos. 

Pedindo para eles não utilizarem a calculadora.  

Exercício 1: Calcule os valores de:  e . 

 Note que tal exercício, a primeira opção, utilizando algumas propriedades de 

potência e radiciação, pode passar de um exercício muito trabalhoso para algo menos 

sacrificante assim, e com um pouco de paciência pode ser calculado a mão. Na segunda 

opção temos que utilizar a resposta da primeira opção e também algumas propriedades de 

potência e radiciação para resolver com menos trabalho.  

 Aqui a intenção é mostrar para os alunos que, utilizando informações anteriores 

(como as propriedades citadas e a primeira parte do exercício) podemos resolver o 

problema com menos trabalho braçal. Entretanto, como resolver sem calculadora: 

.  

 Aqui relembramos o que é seno e cosseno para os alunos, de forma bem simples e 

introdutória, e também falamos das fórmulas trigonométricas que são importantes para 
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cálculos na área da trigonometria. Em seguida apresentam-se algumas fórmulas 

trigonométricas – como, por exemplo,  - e 

algumas tabelas de valores aproximados para seno e cosseno como a figura abaixo. 

 
Figura 9: Tábua trigonométrica 

Fonte: https://essaseoutras.com.br/seno-cosseno-e-tangente-tabela-completa-de-todos-os-angulos-dicas/ 

 

 Com isso, temos facilidade em fazer algumas contas, utilizando em conjunto tabela 

e fórmulas. Apresenta-se então para os alunos alguns exemplos de como utilizar essa 

ferramenta, dos mais simples até alguns mais trabalhosos. 

 

Exemplo 1: Calculamos   

Tal produto, pela tabela, pode ser visto como  que pode ser 

calculado pela fórmula  que de 

novo utilizando a tabela, temos finalmente  

  

Afirmamos para os alunos que tal processo facilitou a conta, transformou o trabalho 

em um algoritmo entre tabela e fórmula dada. Tinham-se mais identidades trigonométricas 

como , que, na época, também auxiliavam. 

Sempre inculcando nos alunos a ideia de que é preciso transformar um produto difícil em 

operações mais simples como soma e subtração. 
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Exemplo 2:  Calcular . 

 Começamos então pelo termo elevado ao expoente dois:  

  

observando a tabela podemos tomar  

 
 

que, novamente observando a tabela  

.  

podemos então transformar  

 

 

Agora, esquecendo a potência de 10, temos  

 

 

que pela tabela obtemos 

 0,11505. 

 

 Com isso podemos finalmente obter ,  

com as devidas aproximações dos valores de seno e cosseno e também de aproximações 

que se faz para enquadrar algum valor decimal encontrado com um valor da tabela. 

 Este método já é muito trabalhoso, porém é um processo mecânico mais viável do 

que executar a conta na mão.  Com um pouco de prática pode tornar-se rápido e eficaz. 

Aqui então fica um exercício bem simples do uso fórmula-tabela para os alunos, na prática, 

entenderem o cerne da ideia de reduzir produtos para somas e subtrações.  

 

Exercício 2: Utilizando a tabela da tábua trigonométrica dada: calcule, pelo método 

fórmula-tabela, as seguintes expressões  e . 
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Depois disso lembramos que tal processo não era suficiente na época, pois ainda 

assim era trabalhoso e não conseguiam calcular uma grande variedade de contas, o que 

atrapalhava muitos cientistas da época. Daí é que emerge a necessidade de uma ferramenta 

de cálculo melhor. 

 Outras ferramentas de cálculos utilizadas eram as progressões geométricas. 

Relembramos aos alunos o que é uma progressão geométrica, de maneira básica e 

introdutória. Com isso, faz-se referência ao contexto histórico, lembrando que além das 

fórmulas trigonométricas, as progressões geométricas também eram utilizadas como 

simplificador de cálculos. 

 Por exemplo, a tabela abaixo indica uma progressão geométrica de razão 1,1 e 

primeiro termo 1,1:  

 
Figura 10: Tabela Progressão Geométrica 

Fonte: http://comandodamatematica.blogspot.com/ 

 

 Tal tabela também tem uma funcionalidade: 

 

Exemplo 3: Calcular  

 Pela tabela acima podemos afirmar que  é o quinto termo da progressão 

geométrica e  é o sétimo termo de tal tabela, isto é  e . 3, 

consequentemente, se queremos saber  que também é 

dado pela tabela e é o valor .  

  

Mas o que tem a ver isso com logaritmo? Veja que a progressão geométrica, caso 

tenhamos todos os números do lado direito da tabela, ou seja, elementos da progressão 
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geométrica, poderíamos então utilizar tal tabela para fazer qualquer conta complicada virar 

operações mais simples. 

Como fazer isso? Como construir o maior número possível de elementos em 

progressão geométrica de forma que o espaçamento entre eles seja o mínimo possível? 

Napier considerou diminuir a razão da progressão geométrica até bem próximo de 1. E 

assim surge a ideia central do logaritmo, teríamos muitos números na progressão 

geométrica pouco espaçados entre eles. Por exemplo na tabela a seguir, construídas para 

1,01; 1,001 e 1,0001: 

 
Figura 11: Três Tabelas Progressões Geométricas 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Note que quando chega perto de 1, os espaçamentos entre os valores da progressão 

geométrica diminuem. Então o ideal seria chegar suficientemente perto de 1, para a 

progressão geométrica conter todos os valores possíveis. 

Então se quiséssemos calcular  bastava procurar cada número 

na tabela, e utilizar o raciocínio que foi utilizado no exemplo anterior, observar na tabela 

os elementos a serem calculados. 

Ressalta-se aqui o processo histórico para os alunos, o matemático responsável por 

tal raciocínio, Napier, não utilizou a mesma base que a base utilizada modernamente e nem 

pensou na mesma definição pensada modernamente. Entretanto ele fez este raciocínio para 
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a base, razão da progressão geométrica,  e calculou muitíssimos termos de tal 

tabela, multiplicando-os todos por .  

 

Tendo completado tal tarefa monumental, faltou para Napier batizar a sua 

própria criação. Primeiramente ele chamou o expoente de cada potência 

de “número artificial”, porém mais tarde ele decidiu pelo termo 

logaritmo, (...). Na notação moderna isto significa dizer que se 

, então o expoente é o logaritmo (Neperiano) de N.  A 

definição de logaritmo de Napier difere de várias formas da definição 

moderna (introduzida em 1728 por Leonhard Euler): se , onde  é 

um número fixo positivo diferente de 1, então  é o logaritmo (na base ) 

de .  (MAOR, 1994) 
 

 

 Assim, finalmente, chegamos a uma definição razoável e baseada em contexto 

histórico de logaritmos. Uma definição que foi construída a partir de elementos históricos e 

de outras partes da Matemática, o que se fez aqui na atividade foi perceber 

epistemologicamente o que aconteceu com o conceito logaritmo até ser criado.  

 Sendo assim, dada a próxima tabela podemos criar mais exercícios para os alunos 

fixarem a última definição: se  então dizemos que   é o logaritmo de  na base , 

que os matemáticos usualmente denotam por  

Exercício 4: Considerando a tabela abaixo, responda: quanto vale logaritmo de 9 na base 

3? E logaritmo de 1/27 na base 3? E logaritmo de 81 na base 3? E se quiséssemos calcular 

 sem utilizar a calculadora, como você faria?  

 

 
   

       

           

 

 A solução de tal exercício, nesta atividade, deve vir de várias formas. Calculadas 

estritamente a partir de tabelas de maneira intuitiva como foi aprendido antes. Depois 

calculadas e denotadas a partir da definição, utilizando talvez algum conhecimento de 

equações exponenciais. 

 Finalmente podemos passar como exercício a dedução de uma propriedade 

importante, e pedir que os alunos reflitam ou levem pra casa tal exercício e tragam de 

volta. 

Exercício 5: Deduza a seguinte fórmula . 
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 A luz da definição, eles sabem que o logaritmo de  na base  é dado por  

quando  e, do mesmo modo, para  na base  ele é dado por :  . 

Com essa ajuda a maioria dos alunos vai poder deduzir o que se pede. Uma vez que a 

abordagem do conceito logaritmo foi toda baseada nesta propriedade, então ela deve ser o 

alicerce para o desenvolvimento de atividades futuras.  

 

 

 

6.3 Atividade Complementar 

 

 Pelo que vimos até aqui, a base construída para o logaritmo deveria ser mais 

próxima de 1 pois assim abarcaríamos a maior quantidade possível de números na 

progressão geométrica para calcularmos. Porém, quando os alunos se depararem com 

alguns exercícios de vestibulares e livros, vão encontrar em abundância o número . 

 Surge então a dúvida, que número é esse? E porque tal número aparece com tanta 

constância em exercícios de logaritmo, funções logarítmicas e etc? Nesse sentido, a 

atividade seguinte visa complementar o estudo do logaritmo e também traz uma 

abordagem histórica da construção do conceito. E é com certeza novo, já que, 

pouquíssimos professores dão algo a mais do que o nome de tal número. 

 Abordaremos com os alunos um conceito que desde sempre, inclusive na 

antiguidade, já se fala e estuda sobre: o dinheiro. Qualquer consideração sobre dinheiro, 

vem o fato de emprestar ou pegar dinheiro emprestado. E junto com essa discussão entra o 

fator juros.  

 Aqui relembramos os conceitos de juros compostos e suas fórmulas, por exemplo, 

que a fórmula de montante numa capitalização a juros compostos é dada por 

 onde  representa o montante total,  o montante inicial,  

representa taxa,  a divisão que fazemos do tempo para aplicar o jutos e  o tempo. 

Para entender: suponhamos que vamos aplicar  real numa taxa de  ao ano 

durante , como ficaria a fórmula? Bom , ,  visto 

que em um ano temos dois semestres e . Daí teríamos . 

 Com essa fórmula, apliquemos o seguinte exercício. 
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Exercício 1: Um banqueiro decide mudar a forma de como ele irá cobrar juros. Numa 

capitalização composta, um banqueiro empresta um dinheiro por ano e cobra um juro de 

100% por ano. Mas agora ele tem as opções de aplicar os juros sobre semestre, trimestre, 

bimestre, ou dividir o ano em quantas partes ele quiser. Qual vai ser o montante pago para 

o banqueiro, caso ele cobre juros por semestre? E por trimestre? E por bimestre? E por 

mês? E por dia? E por hora?  

 Os alunos vão logo ao encontro da fórmula geral para encontrar as respostas, ou 

seja , onde para dois semestres temos , para quatro trimestres temos , 

para seis bimestres temos , e assim por diante. Fazendo alguns cálculos destes, os 

alunos podem conjecturar que tal montante, pago para o banqueiro, sempre vai crescer. 

Aliás, não foi à toa que o banqueiro teve essa ideia, muito esperta, por sinal.  

 Mas será que se continuarmos fazendo isto indefinidamente, isto é, dividindo o ano 

em intervalos cada vez menores, como dias, horas, minutos e segundos... o valor do 

montante vai continuar crescendo? Fazemos alguns cálculos e montamos a seguinte tabela. 

 
Figura 12: Tabela de Juros Compostos (MAOR, 1994) 
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Assim vemos que para divisões do ano muito pequenas, o valor do montante que se 

deve ao banqueiro vai estabilizar-se perto de 2,71828. 

 Ou seja, o que estamos afirmando é que  vai se estabilizar perto de 

2,71828 pegando  cada vez maiores. Isto é, quando  tende para o infinito, quando 

crescemos ele deliberadamente, a expressão  tende para , que denominamos 

Número de Euler, nome dado devido ao matemático Leonhard Euler (1707-1783).   

 Após essa breve introdução e curiosidade histórica, ou seja, uma apresentação a um 

número no qual antes os alunos mal sabiam, o nome. A atividade tem sua etapa final com 

um breve tempo para questionamentos de alunos para o professor. Isto devido ao fato que 

eu imagino que tal abordagem vai gerar muita curiosidade nos alunos. 

Vários questionamentos vão surgir naturalmente, como fatos históricos sobre 

Napier, sobre o contexto histórico que foi incluído na atividade o tempo inteiro e como 

aplicar a definição de forma rápida. Questionamentos do tipo do porquê aprender isso já 

que a calculadora faz todo este processo. 

Este debate no fim da atividade aproxima professor de aluno e humaniza a 

Matemática, que é o objetivo central desta atividade. Numa próxima aula, devido a falta de 

tempo, pode-se criar exercícios usuais de logaritmo e tentar resolver do método usual ou 

solucionar com esta perspectiva histórica, problematizando o que precisaria ser feito.  

 

 

6.4 Plano de aula 

  

A seguir breves planos de aula para tais atividades, resumindo o conteúdo geral das 

atividades e os objetivos das mesmas. 

1) Informações Gerais 

• Disciplina: Matemática 

• Público alvo: 2º ou 3º anos do Ensino Médio 

• Área de conhecimento: Logaritmos 

• Tema da Aula: Logaritmos por uma perspectiva histórica e uma curiosidade sobre o 

número de Euler 

• Duração: 50+50 minutos (dois tempos de aula) 



 

 

87 

 

 

2) Materiais necessários 

• Por parte do professor: as tabelas trigonométricas, de progressões geométricas (pelo 

menos três diferentes para cada aluno) e de logaritmos (para mostrar de exemplo), 

quadro, caneta de quadro; 

• Por parte do aluno: papel e caneta. 

 

3) Objetivo 

• Mostrar que historicamente seno, cosseno e progressões geométricas foram 

importantes para a criação do logaritmo; 

• Definir logaritmo sob a perspectiva histórica de seu conceito;  

• Deduzir a propriedade fundamental de logaritmo, a partir da construção da sua 

definição por via histórica; 

• Evitar a memorização e mecanização do aprendizado de logaritmo; 

• Evidenciar curiosidades sobre o número , base natural para funções logarítmicas, 

para que humanize o processo de aprendizado do aluno; 

 

4) Conteúdos Procedimentais e Conceituais 

• Aprender a executar procedimentos pré-estabelecidos, algoritmos; 

• Aprender a interpretar tabela pré-fixada, utilizar sua informação na execução do 

algoritmo; 

• Construir um conceito matemático de modo humano, a partir de outros conceitos já 

desenvolvidos; 

• Contextualizar-se numa perspectiva histórica; 

• Construir e aprender a usar a definição de logaritmo; 

• Deduzir a propriedade básica de logaritmo; 

• Construir tabela; 

• Entender o conceito básico de limite. 

 

5) Conteúdos Atitudinais 

• Despertar a curiosidade do aluno para a história de outros números como ; 
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• Motivar o aluno a conectar história com Matemática; 

• Humanizar as criações Matemáticas para o aluno. 

 

6) Procedimentos Metodológicos 

• 0-15min: contextualização histórica onde a atividade vai decorrer; por exemplo: 

deixar claro e explícito que naquela época não existia calculadora (ponto crucial) e 

que os cálculos deveriam ser feitos manualmente e fatores históricos que 

culminaram na explosão científica da época; 

• 15min-35min: análise de tabelas trigonométricas e de progressões geométricas, 

cálculo de expressões difíceis que foram simplificadas pelo uso de tabela e 

fórmulas já pré-estabelecidas, o que foi chamado de algoritmo tabela-fórmula; 

• 35min-50min: construção da definição de logaritmo a luz da perspectiva histórica 

abordada anteriormente, assim como Napier definiu. 

• 50min – 60min: abordagem de juros compostos: explicações sobre significados, 

fórmulas, suas interpretações e suas aplicações.  

• 60min – 85min: construção da tabela para construir a sequência que define o 

número  a partir da abordagem histórica de juros compostos; 

• 85min – 100min: tempo aberto para debate entre alunos e professor. 

 

7) Habilidades trabalhadas 

• Conexões entre diferentes temas matemáticos (PCN). 

• Análise e valorização de informações provenientes de diversas fontes, fontes 

históricas, utilizando ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que 

lhe permita expressar-se criticamente sobre problemas da matemática (PCN). 
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Capítulo 7 - Considerações finais  

 

Após breve discussão sobre Filosofia da Matemática no capítulo 1 temos de 

destacar o fator mais importante: a filosofia permeia a discussão Matemática.  Sendo 

assim, como não permear também a prática docente no ensino da Matemática? Esse é o 

ponto. 

A partir do estudo histórico, percebemos que a Filosofia da Matemática muda ao 

longo do tempo e como essa perspectiva é alterada devido a forma que os matemáticos 

passam a enxergar o papel da Matemática e da fundamentação da mesma. Entretanto o 

ponto aqui não é mera curiosidade filosófica e sim perceber – na verdade, concluir – que se 

a Matemática é tão alterada pela sua perspectiva filosófica então o modo como se ensina 

Matemática também o é. 

 De fato, no capítulo 2 deixamos claro: não há prática pedagógica que não seja 

baseada em alguma concepção filosófica. Portanto, historicamente as mudanças no ensino 

relacionam-se com as mudanças filosóficas ao longo dos anos. Nesse sentido, torna-se 

evidente de como a História da Matemática ajuda o professor de Matemática a entender 

isto. 

 Entendendo tal fator e formando-se sob uma perspectiva mais histórica, tanto 

matematicamente quanto filosoficamente, o professor em formação terá uma diferença 

crucial em relação aos outros professores: autonomia intelectual; este professor pode e vai 

mudar sua prática pedagógica de acordo com aquilo que ele acredita que seja a 

Matemática. Se não damos opções aos futuros professores de o que foi, o que é e o que 

pode ser a Matemática, então eles ficam presos na mesma perspectiva e reproduzem 

sempre a mesma prática pedagógica, muitas vezes de forma inconsciente.  

 O capítulo 3 então surge para reafirmar e adicionar argumentos ao capítulo 2 com 

um viés totalmente histórico. Precisamos então explicar de que forma defendemos a 

utilização da História da Matemática. Porque até então, utilizar a História da Matemática 

de qualquer maneira pode ser inútil e até perigoso, reforçando um ensino mecanizado. 

Sendo assim deixamos claros que defendemos a participação orgânica da História da 

Matemática no ensino de Matemática, isto é, a utilização da história como fonte de 

problematização e de construção de conceitos matemáticos. E isto tem consequências de 

caráter fundamental em alguns aspectos importantes, são estes: a valorização de questões 
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éticas, a beleza da Matemática, o rigor e a axiomatização, a abstração, a generalização e a 

concepção da natureza dos objetos matemáticos. 

 No capítulo 4, discutimos como fazer uma interface entre ensino e histórica, a fim 

de que tenhamos atividades de perspectiva histórica em uma perspectiva mais 

construtivista e orgânica. Ponto importante de tal capítulo é o diálogo entre historiadores e 

educadores, de modo que a atividade possa permitir ao aluno um processo de aprendizado 

mais ativo sobre os conceitos da Matemática.  

 Mudando um pouco a abordagem, no capítulo 5 fizemos uma pesquisa sobre a 

utilização da História da Matemática em livros didáticos em duas épocas diferentes. Em 

meados de 1995 vemos pouca utilização da História da Matemática e de maneira mais 

mecânica e ilustrativa. Passados quinze anos, tal uso se acrescenta muito em número, mas 

melhora pouco em qualidade, onde em sua grande maioria, os livros didáticos se utilizam 

da História da Matemática de forma alegórica, de caráter motivacional ou informacional, e 

não de caráter construtivo e didático. 

 Então, para justificar e exemplificar tudo o que foi defendido neste trabalho de 

conclusão de curso, resolvemos criar uma atividade didática para aplicação em sala de aula 

sobre um tema que é polêmico no Ensino Básico: o logaritmo. A maioria dos alunos tem 

certo preconceito contra tal tema e não é em vão: o modo de ensiná-lo é mecânico e tem 

como cerne a ideia da memorização de definições e propriedades. 

 A atividade foi apresentada no capítulo 6. Uma sequência foi pensada para 

construir o conceito de logaritmo acreditando que, ao fazer os alunos entenderem o 

contexto e a época em que logaritmos foram criados e guiando-os no caminho aproximado 

de pensamento de Napier, eles consegueriam entender a definição de logaritmo de forma 

totalmente diferente do que é feita usualmente nas salas de aula do Ensino Básico. 

A atividade propsta humaniza a Matemática, tendo em vista que a construção foi 

baseada na história do “inventor” do logaritmo, John Napier, e também nas ideias que 

permeavam naquela época e que motivaram a criação do logaritmo. Ou seja, fica evidente 

o tempo inteiro o fato de tal objeto não nascer de nenhuma obscuridade e sim, ser trabalho 

do intelecto humano. 

 Com tantos personagens históricos, números emblemáticos e interdisciplinaridade 

envolvida – dentro da Matemática – na abordagem explícita na atividade, é claro que os 

alunos acostumados com a abordagem clássica, vão se sentir instigados por uma 

Matemática diferente, mais humana e histórica, mais divertida e elegante. Pois agora 
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assumem um papel mais ativo no processo de aprendizagem, pois criam conceitos e não 

apenas os reproduzem.  

 O fato de a atividade complementar aparecer como uma atividade de curiosidade, 

sobre um número irracional transcendente – e –, pode instigar os alunos a fazerem 

pesquisas matemáticas sobre, claro, o próprio número, já que nem tudo ficou tão explícito, 

como a ideia de limite ou a ideia do porquê recebeu o nome de Euler. Mas também podem 

procurar a história de outro número mais famoso como o  e instigar a outros professores a 

abordarem mais da História da Matemática em suas aulas. 

 Acredito que ao longo do trabalho ficam claros diversos fatores sobre a História da 

Matemática: da sua conexão com a filosofia e o ensino da Matemática, de como seu uso 

pode ser profícuo para quem ensina matemática, de como pode ser proveitosa para 

professores em formação, de como pode mudar a visão formalista que temos da 

Matemática atualmente, etc. Ou seja, formar professores com mais embasamento histórico 

traz vários pontos positivos para a educação matemática em geral no Brasil, e isto é 

defendido ao longo de todo o trabalho. 

 Porém não apenas discorremos e defendemos sobre tal utilização orgânica da 

História da Matemática, como também verificamos que a História da Matemática vem 

sendo mal utilizada, principalmente em livros didáticos, nas escolas do Ensino Básico. Fica 

uma crítica e uma oportunidade de propor que a História da Matemática possa ser o fio 

condutor na construção de conceitos matemáticos, principalmente na formação de 

professores de matemática.  

 Nesta perspectiva, sugerimos que, primeiro: formemos mais os professores numa 

perspectiva menos formalista e mais construtivista. Assim a História da Matemática 

permearia, inevitavelmente, os currículos e as principais discussões nas licenciaturas em 

Matemática das universidades brasileiras. Segundo: que a História da Matemática seja 

mais bem utilizada, esquecendo-se o uso meramente alegórico, tendo uma participação 

mais ativa tanto nas disciplinas de formação matemática como nas disciplinas de ensino, e 

que nestas últimas possam ser incentivadas a prática de construção de atividades/aulas 

numa perspectiva histórica para temas abordados no Ensino Básico. Aprender História da 

Matemática ajuda a reconstruir o que se pensa sobre o que é ensinar a Matemática. 
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