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Este artigo apresenta resultados parciais do estudo intitulado “A História da Matemática (HM) presente nos 
livros didáticos de Matemática do Ensino Médio: conteúdos e abordagens”, que se trata de uma dissertação 
que vem sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela 
Universidade Federal de Itajubá. O presente trabalho tem como objetivo analisar como a HM está sendo 
utilizada na Coleção Matemática: Contexto e Aplicações de Luiz Roberto Dante. Para tanto, identificamos as 
menções à HM presentes nesse material e, por meio de agrupamentos,  classificamos as menções históricas 
quanto a funções didáticas em: “HM e estratégia didática”, “HM e a elucidação dos porquês”, “HM e a 
elucidação do para que?” e “HM e formação cultural geral”. Das 66 menções à HM identificadas nessa 
coleção, mais de um terço estão desempenhando a função “HM e formação cultural geral”, que a nosso ver, é 
a função menos interessante do ponto de vista da compreensão de conteúdos o matemáticos. A função “HM e 
estratégia didática” foi identificada em apenas nove menções. Esta seria a função mais interessante e 
proveitosa para o ensino de conteúdos matemáticos visto que esta desempenha o papel de proporcionar ao 
estudante o desenvolvimento de algum raciocínio matemático, levando-o à compreensão do conteúdo 
matemático. Entendemos que todas estas formas de utilização da HM contribuem para a formação do 
estudante, entretanto, ressaltamos que os livros didáticos devem centrar-se mais nesta função, de forma a 
contribuir mais efetivamente com a aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelo estudante. 
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Introdução 

O ensino e a aprendizagem da Matemática têm sido bastante discutidos, nas últimas 

décadas, no âmbito da área de pesquisa Educação Matemática. Dentre as discussões 

realizadas nesta área, destaca-se a utilização da História da Matemática (HM) para o 

ensino desta disciplina. 

Nesta perspectiva, o Ministério da Educação (MEC), por meio de alguns de seus 

documentos oficiais, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNEM+) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, aponta que a 

HM deve ser utilizada para ensinar Matemática no Ensino Médio. 

Assim como os documentos oficiais citados, diversos pesquisadores também indicam que a 

HM pode contribuir para o ensino de Matemática e apresentam argumentos favoráveis à 

sua utilização. 
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Tzanakis e Arcavi (2000) entendem que o ensino da Matemática é um processo bem mais 

complexo que apenas a exposição organizada dos conteúdos matemáticos. Para eles, na 

aprendizagem da Matemática não basta saber lidar com os símbolos e a sintaxe lógica e tão 

somente basta acumular conhecimentos de novos resultados, que geralmente são 

apresentados como produtos acabados. Portanto, para os autores, o ensino da Matemática 

deverá incluir a motivação para certos problemas e questões, visando uma construção do 

conhecimento que possibilite o estabelecimento de relações entre o conhecimento antigo e 

o novo. Nesse sentido, os autores entendem que a HM se apresenta como um meio 

apropriado para expor o desenvolvimento da Matemática, desempenhando um importante 

papel na Educação Matemática. 

Corroborando a esta ideia, Valdés (2006, p.15) aponta que “[...] existe um consenso quase 

unânime, entre os pesquisadores em educação matemática acerca da importância da 

perspectiva histórica e da sua fundamentação epistemológica na formação científica” dos 

estudantes. 

Diante desse contexto, destacamos a relevância da realização de investigações que 

objetivem analisar a forma como a HM tem sido utilizada no ensino de Matemática. 

Para Tzanakis e Arcavi  (2000), uma das formas de se utilizar HM em sala de aula seria 

por meio da incorporação de informações históricas nos livros didáticos dos mais variados 

níveis.  

Miguel e Miorim (2011, p. 58) afirmam que nos atuais livros didáticos brasileiros são 

encontradas diferentes formas de apresentar, aos alunos, informações históricas e 

diferentes objetivos ao abordá-las. 

Assim, tendo em vista as variadas formas de abordagem e os objetivos diferenciados de 

utilização da HM nos livros didáticos brasileiros, entendemos ser importante uma análise 

desse material didático.  

Diante do contexto, estamos realizando uma investigação com objetivo de analisar a 

presença da HM nos livros didáticos de Matemática do Ensino Médio aprovados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático 2015 (PNLD 2015). Esta investigação de mestrado é 

intitulada “A História da Matemática presente nos livros didáticos de Matemática do 

Ensino Médio: conteúdos e abordagens” e  vem sendo desenvolvida no âmbito do 

programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Itajubá.  

Destacamos que o presente trabalho expõe resultados parciais da referida investigação de 

mestrado. A pesquisa ora apresentada tem como objetivo analisar as funções didáticas 



desempenhadas pela HM presente no livro do aluno da Coleção Matemática: Contexto e 

Aplicações de Luiz Roberto Dante. Destacamos que a função didática pode ser entendida 

como o objetivo de utilização da HM no livro didático, ou seja, em que aspectos as 

menções à HM estão contribuindo para a formação cultural ou matemática do estudante.  

  
Aspectos metodológicos 

Com vistas a analisar a HM na coleção selecionada, iniciamos nossa investigação 

definindo o conceito de “menção histórica”. Para a nossa investigação “menções 

históricas” são trechos,  do livro didático analisado, que entendemos que fazem referência 

à HM. Definimos como menção à HM trechos que abordam as seguintes temáticas: 

origem/surgimento de alguma ideia/noção/conceito relacionado à Matemática; atribuição 

de autoria (fatos, obras, teoremas, relações, paradoxos, etc); fatos da vida de estudiosos ou 

suas realizações no campo da Matemática; histórico do desenvolvimento de algum 

conceito matemático; conhecimento das antigas civilizações a respeito da Matemática 

(babilônios, egípcios, gregos, chineses, árabes, etc); problemas de origem histórica (Papiro 

de Rhind, de Cairo, etc); desenvolvimento/aplicação de conhecimentos matemáticos em 

outras áreas (Astronomia, Física, Artes, Arquitetura, etc). 

A partir disto, iniciamos a leitura da coleção escolhida, identificando as menções à HM 

presente neste material. Localizamos 66 menções que foram analisadas com relação a sua 

função didática. Para tanto, elaboramos com base nas menções identificadas e em algumas 

ideias de Brolezzi (1991), Vianna (1995) e Fossa (2008), os seguintes  agrupamentos: “HM 

e estratégia didática”, “HM e a elucidação dos porquês”, “HM e a elucidação do para 

que?” e “HM e formação cultural geral”.  

Apresentamos a seguir a descrição de cada agrupamento, bem como a classificação e 

análise das menções por função didática. 

 

As funções didáticas desempenhadas pela HM na coleção analisada  

Na  coleção Matemática: Contexto e Aplicações de Luiz Roberto Dante, conforme já 

apontado, foram identificadas 66 menções históricas. Estas foram classificadas com 

relação às funções didáticas desempenhadas, no quadro exposto a seguir, apresentamos 

esta classificação: 

 

 



Quadro 1 – Classificação das menções quanto à função didática 

Função  
didática 

HM e estratégia 
didática 

HM e a 
elucidação dos 

porquês 

HM e a 
elucidação do 

para que? 

HM e formação 
cultural geral 

Número de 
menções 09 23 08 26 

Percentual 
 13,5% 35% 12% 39,5% 

Fonte –Dados da pesquisa  
	  
A função “HM e estratégia didática” representa 13,5% (nove menções) do total de 

menções encontradas nesta coleção, e desempenha o papel de possibilitar ao aluno a 

desenvolver algum raciocínio matemático.  Segundo Fossa (2006, p. 140), a melhor forma 

de utilização da HM enquanto proposta didática ocorre de fato “quando conceitos e 

problemas históricos são integrados na rotina diária da sala de aula e se tornam parte da 

experiência matemática do aluno”.  Além disso, Valdés (2006) entende que mais do que 

contribuir com a formação cultural, mostrando a Matemática como uma criação humana, 

as informações históricas devem contribuir para a formação matemática do aluno. Assim, a 

HM, por exemplo, poderá ser utilizada para facilitar a compreensão de conteúdos 

matemáticos considerados difíceis e de uma forma mais adequada. Portanto, esta função, a 

princípio, é a mais interessante, e talvez a mais importante, já que está diretamente 

relacionada ao raciocínio matemático, à compreensão de algum conteúdo ou conceito matemático. 

Entendemos que esta deveria ser a função mais utilizada, porém ela é pouco explorada.  

Identificamos neste agrupamento menções que tratam das seguintes temáticas: a forma 

como os babilônios utilizavam a ideia de função; o problema de origem babilônica que 

recai em uma equação do 2o grau: “Determinar dois números conhecendo sua soma e seu 

produto”; o Paradoxo de Zenão; a Sequência de Fibonacci; a história de Gauss, quando 

realizou a soma dos números de 1 a 100, mostrando o seu raciocínio;   uma versão de como 

Tales teria encontrado a altura da pirâmide; o uso de uma regra para o cálculo da área do 

círculo utilizada pelos babilônios, levando o aluno a raciocinar sobre o valor de π; o 

lançamento de dados pelo Duque da Toscana, sendo auxiliado por Galileu.  

A seguir expomos dois exemplos de menções deste agrupamento: 

A menção apresentada na Figura 1, aparece no conteúdo Sequências, no decorrer do tópico 

Soma dos termos de uma Progressão Aritmética finita. Mostra uma história de Gauss e a 

soma dos números de 1 a 100. Ao mostrar o raciocínio de Gauss, esta menção está 

proporcionando também o raciocínio do aluno, contribuindo para que o mesmo 



compreenda a fórmula da soma dos termos de uma Progressão Aritmética. Esta menção 

torna-se fundamental neste conteúdo, uma vez que, em muitas situações, a fórmula da 

soma dos termos da PA é apresentada sem nenhuma contextualização. Neste caso, através 

dessa história, o aluno poderá reconstruir a fórmula, sem precisar ficar refém a esta.  

Figura 1 – Menção referente à história de Gauss e a soma de uma sequência 

 
     Fonte – DANTE, 2013, p. 217, vol. 1. 
 

A próxima menção apresentada na Figura 2, aparece no conteúdo Geometria Plana, na 

forma de atividade. Através desta menção, o aluno pode raciocinar sobre o valor de π, e o seu 

significado, ou seja, a sua relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da mesma. 

Figura 2 – Menção referente ao uso de uma regra para o cálculo da área do círculo pelos babilônios 

 
                Fonte – DANTE, 2013, p. 153, vol. 2. 
 

A função didática “HM e a elucidação dos porquês” representa 35% (23 menções) do total de 

menções encontradas nesta coleção, e desempenha o papel de possibilitar algum sentido ao 

conteúdo matemático, mostrando ao aluno o porquê de certos conhecimentos matemáticos, ou 

seja, como surgiram, em quais circunstâncias e por que surgiram. Para classificar as menções 

neste agrupamento, levamos em consideração a exposição da motivação para o 

desenvolvimento de alguma ideia/conceito matemático. Todas as menções aqui agrupadas 

tratam da origem de algum conhecimento matemático. Entretanto, destacamos que algumas 



menções são mais consistentes e outras bastante sucintas, e até “vagas”, porém, decidimos 

classificá-las neste agrupamento por tratarem da origem de certo conhecimento. 

As menções deste agrupamento tratam da origem dos seguintes conteúdos ou tópicos: 

números irracionais, logaritmos, números complexos, probabilidade, estatística, Álgebra, 

Geometria Analítica, trigonometria, cálculo de áreas, o triângulo aritmético, o cálculo do 

valor de π e a representação de números em forma de matriz. 

Dois exemplos de menções deste agrupamento podem ser encontrados a seguir. A menção 

apresentada na Figura 3, é exposta no final da exposição do tópico referente aos Números 

Irracionais. As informações contidas nela, complementam e fazem referência a outra 

menção sobre esse números, que traz a forma como os pitagóricos se depararam com um 

novo tipo: os números incomensuráveis. Através dessa menção, além do conhecimento de 

como surgiram tais números, o aluno tem a possibilidade de observar o quanto a 

Matemática é falível. A menção nos mostra que os pitagóricos, ao acreditarem que 

qualquer segmento seria comensurável, percebiam nisso uma verdade, até se depararem 

com os números incomensuráveis, e como a própria menção nos traz, a causa de uma crise 

na doutrina, por um longo tempo, até estes números serem adequadamente fundamentados 

e aceitos. Este é um exemplo de menção consistente, visto toda a ideia acima descrita que 

esta menção nos traz. 

Figura 3 – Menção referente à origem dos números irracionais 

 
  Fonte – DANTE, 2013, p. 22, vol. 1. 



A próxima menção apresentada na Figura 4, é um exemplo de menção sucinta, visto que, 

além de ser uma breve menção, possibilita somente uma visão superficial da história do 

surgimento da Estatística. 

Figura 4 – Menção referente à origem da estatística 

 
                  Fonte – DANTE, 2013, p.30, vol. 3. 

 

A função didática “HM e a elucidação do para que?” foi a menos utilizada, em apenas 

12%  (oito menções) do total de menções. Esta função tem o papel de mostrar as 

aplicações de conhecimentos matemáticos na própria Matemática e em outras áreas do 

conhecimento ao longo do tempo, ou em um período específico. Da mesma forma que no 

agrupamento anterior, encontramos menções consistentes e menções sucintas. As menções 

tratam da aplicação das cônicas na Astronomia, da medida da circunferência da Terra, do 

número de ouro e sua aplicação nas Artes e Arquitetura, do Princípio de Cavalieri (de sua 

utilidade quando demonstrado, e mais tarde, como um dos pilares da noção de integral), e 

dos logaritmos (também a noção de sua utilidade quando foi criado e sua utilidade hoje).  

A seguir expomos dois exemplos de menções deste agrupamento:  

A menção apresentada na Figura 5, aparece no final da exposição do conteúdo matemático 

Geometria Espacial, e mostra como se deu o desenvolvimento da Geometria, graças, 

principalmente, às suas aplicações na Astronomia em diferentes períodos históricos. Além 

disso, apresenta a Geometria como uma construção humana, surgindo através de 

necessidades práticas.  

 



Figura 5 – Menção referente às aplicações da Geometria 

 
Fonte – DANTE, 2013, p. 235, vol. 2. 

 

A próxima menção, apresentada na Figura 6, é um exemplo de menção sucinta, breve, mas 

que possibilita a percepção, superficial, do processo de aceitação do princípio de Cavalieri.  

 

 



Figura 6 – Menção referente ao Princípio de Cavalieri 

 
Fonte – DANTE, 2013, p. 200, vol. 2. 
 

A função didática “HM e formação cultural geral” representa 39,5% (26 menções) do total 

de menções encontradas nessa coleção. As menções aqui agrupadas tratam, quase em sua 

totalidade, de atribuição de autoria, ou seja, a relação criação/nome do “matemático”. Às 

vezes é apresentado alguma informação adicional, relacionado aos “matemáticos”. 

Segundo Fossa (2008), este tipo de abordagem apresenta pouca eficácia. Nesse mesmo 

sentido, Valdés (2006) expõe que o conhecimento histórico não deve ser exposto em forma 

de historietas ou anedotas, como forma de curiosidade, apenas para entreter o aluno. Este 

autor ainda reforça que  “relacionar um nome e uma data com uma ideia, conceitos ou 

procedimentos não é suficiente” (p. 25). 

Portanto, destacamos que esta função, dentre as demais, é a menos interessante, por não 

apresentar contribuições para a aprendizagem ou esclarecimentos acerca de certos 

conteúdos, conceitos ou ideias matemáticas.   

Por outro lado, mesmo que essa forma de utilização da HM não seja a mais desejável, 

Fossa (2008) expõe que esta forma de abordagem poderá proporcionar um primeiro 

contato do aluno com a HM, servindo como motivação para alguns, e contribuindo para a 

formação cultural dos mesmos. Esta contribuição, por menor que seja, poderá ser 

melhorada através do trabalho do professor, que pode apresentar explicações adicionais 

relevantes. 

Expomos, a seguir, dois exemplos de menções deste agrupamento: 

A menção apresentada na Figura 7, se encontra no início do tópico Relação de Euler, 

fazendo referência a Euler, por tê-lo desenvolvido. Este é um exemplo do tipo relação 

criação/nome do matemático. Consideramos como uma informação de cunho geral, pois 



apenas nos indica um matemático que realizou estudos dos poliedros e desenvolveu uma 

importante relação. 

Figura 7 – Menção referente a Leonhard Euler 

 
Fonte – DANTE, 2013, p. 186, vol. 2. 
 

A próxima menção apresentada na Figura 8, se encontra no decorrer da exposição do 

conteúdo referente ao conteúdo Números Complexos, porém, de forma separada, destacada 

do texto.  Consideramos como uma informação de cunho geral, pois trata basicamente dos 

dois matemáticos que desenvolveram o Plano de Argand-Gauss. 

Figura 8 – Menção referente a Argand e Gauss 

 
                Fonte – DANTE, 2013, p. 151, vol. 3. 
 
Com base nestas informações podemos afirmar que as menções à HM encontradas nessa 

Coleção, que apresentam diferentes abordagens, estão contribuindo de alguma maneira 

para a formação cultural ou matemática do estudante, ou seja, estão proporcionando uma 

visão da Matemática enquanto criação humana, e também estão proporcionando a 

possibilidade de uma melhor compreensão do conteúdo matemático por parte do estudante.  

 

Considerações finais 

Ao analisar a coleção Matemática: Contexto e Aplicações de Luiz Roberto Dante, na qual 

identificamos 66 menções, observamos um certo interesse em utilizar a HM nesta coleção 

de livros didáticos. 



Identificamos que  mais de um terço das menções estão desempenhando a função “HM e 

formação cultural geral”, que a nosso ver, contribui para a formação dos estudantes, mas é 

a função menos interessante do ponto de vista da compreensão de conteúdos ou conceitos 

matemáticos.  

Por outro lado, a função “HM e estratégia didática” foi identificada em apenas nove 

menções. Esta seria a função mais interessante e proveitosa para o estudante, visto que esta 

desempenha o papel de proporcionar  o desenvolvimento de algum raciocínio matemático, 

levando o estudante à compreensão do conteúdo ou conceito matemático.  

Ressaltamos a relevância da utilização da HM nos livros didáticos e destacamos que  

entendemos que todas estas formas de utilizar a HM contribuem para a formação do 

estudante, seja cultural, seja matemática. 

Porém, entendemos que esta utilização deve centrar-se mais na função “HM e estratégia 

didática”, de forma a contribuir mais efetivamente com a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos pelo estudante. 
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