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Resumo. Este trabalho buscará apresentar a utilização da História da Matemática como 

meio de investigação científica. Utilizando aspectos históricos como meio de motivação para 

o estudo de matemática, assim como através do estudo dos fatos históricos possa se 

aproximar os grandes e célebres matemáticos da realidade dos estudantes, mostrando aos 

mesmos que inclusive grandes gênios passaram por dificuldades no decorrer de seus estudos. 

Fatores assim podem propiciar que os discentes façam uma reflexão e consigam então 

estabelecer conexões, propiciando assim uma formação cidadã crítica e intelectual mais 

satisfatória. Finalmente, a utilização desse campo do conhecimento científico em sala de aula 

pode ser utilizada como um instrumento de investigação que auxilie aos alunos a pensar 

matematicamente, pois através da compreensão do contexto histórico onde se deu tais 

descobertas os mesmos possam relacionar os conceitos e a matemática com a sua realidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A História da Matemática é um instrumento de investigação, das origens e descobertas, 

métodos e notações matemáticas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, desde as 

antigas civilizações até os dias de hoje.  

 Os alicerces do que hoje conhecemos como Matemática foi desenvolvida ao longo de 

muitos anos, desde os primórdios da sociedade organizada até a contemporaneidade. 

Reconhecer esse processo histórico é fundamental para compreender as origens das idéias que 

deram forma à cultura, e também observar os aspectos humanos de seu desenvolvimento, 

enxergar os homens que contribuíram nesse processo evolutivo da ciência, bem como as 

circunstâncias que as desenvolveram. O que se pode perceber nas palavras de D’Ambrósio 

(1999, p.97), “Acredito que um dos maiores erros que se pratica em educação, em particular 
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Educação Matemática, é desvincular a Matemática das outras atividades humanas”. Ou seja, 

através do estudo da História da Matemática o aluno pode relacioná-la com seu cotidiano. Os 

estudos da construção histórica dos conhecimentos matemáticos levam a uma maior 

compreensão da evolução dos conceitos enfatizando as dificuldades epistemológicas, ou seja, 

sua origem, estrutura, métodos e validade do conhecimento, inerentes ao conceito que está 

sendo trabalhado. Ao se analisar a construção histórica do conhecimento matemático percebe-

se que ele tem sido elaborado através da tentativa do homem em compreender e atuar em seu 

mundo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Apresentam-se nesse trabalho resultados iniciais de um estudo sobre a importância da 

História da Matemática no processo de ensino aprendizagem. Acredita-se que o conhecimento 

dos fatos históricos pode contribuir para o desenvolvimento do senso crítico dos educandos, 

pois através de discussões sobre o contexto em que as teorias foram desenvolvidas, poderão 

estabelecer conexões e com isso compreender de forma mais ampla como se dá a construção 

do conhecimento.  

É possível também através desse estudo, que os alunos possam compreender que mesmo 

os maiores matemáticos da história também tinham dificuldades e passavam por várias 

privações, no entanto essas dificuldades não os impediram de desenvolverem capítulos 

importantes da evolução da Matemática e conseqüentemente contribuíram decisivamente para 

o progresso da sociedade e da tecnologia. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

 A História da Matemática é um campo que permite que o professor elabore sua 

concepção referente à disciplina, assim como colabora para a organização de abordagens 

pedagógicas que poderão contribuir no processo de ensino aprendizagem. Com o estudo 

da História da Matemática se pode analisar a construção das noções básicas dos conceitos 

matemáticos, com isso o aluno revive suas descobertas e aumenta a sua compreensão do 

conteúdo sem a necessidade de memorização de suas definições.  

O uso dos fatos históricos na sala de aula proporciona um melhor entendimento dos 

alunos no que diz respeito à dimensão histórica dos assuntos envolvidos, despertando 

assim o interesse dos alunos, motivando-os ainda mais a buscar o conhecimento. O 

professor precisa despertar nos alunos o aspecto investigativo para que ele próprio busque 

alternativas para resolver problemas, propiciando assim que os alunos desenvolvam o 

senso crítico, colaborando para que, se forme cidadãos mais críticos e conscientes do seu 

papel na sociedade contemporânea, o que faz com que se tenha uma possibilidade mais 

evidente de êxito na construção do conhecimento.  

O professor, através da contextualização, precisa mostrar a importância da História 

da Matemática tornando, assim, o aprendizado mais significativo, através das situações 

cotidianas e, através da contextualização, o aluno pode interagir com o que está sendo 

ministrado. É preciso discutir a forma de introduzir a História da Matemática em sala de 

aula, com um planejamento pedagógico que seja capaz de propor aulas que façam uso 

dessa área do conhecimento com a redescoberta do conhecimento e com a construção de 

conceitos semelhantes da criação histórica dos mesmos, pois entendendo de onde vêm 

esses conceitos o aluno poderá compreender melhor e entender como a matemática pode 

ser inserida em seu cotidiano. D’Ambrosio (1999) afirma que, discutir educação sem 
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recorrer aos seus registros históricos e referentes interpretações dos mesmos é impossível, 

valendo, isto, para várias disciplinas, em especial, ao estudo da Matemática.  

Sendo assim, a História da Matemática e sua interpretação tornam-se imprescindíveis 

na educação matemática, pois, a mesma, é essencial nas discussões sobre a disciplina e 

seu ensino. O professor poderá revelar, em sala de aula, a Matemática como uma criação 

do homem, levando, assim, seus alunos e encará-la como fruto da necessidade da 

humanidade. Dessa, forma, o conteúdo estudado quando vinculado à sua história pode 

despertar seus alunos que podem deixar de encarar a matemática como difícil e inútil nas 

suas vidas. Nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) referentes à 

matemática destaca-se o seguinte trecho: 

 
O ensino da história da Matemática permite recuperar sentido, e símbolo que 

foram ensinados tão arbitrários, seus traços, suas origens e a sua histórica 

permitem-nos restabelecer os novos conceitos que a mesma visa. Neste sentido 

dois aspectos são fundamentais no ensino da Matemática: tais como: o primeiro 

refere-se à visão da matemática que em geral norteia o ensino. Segundo Carvalho 

(1994, p.15) “considera-se a Matemática como uma área do conhecimento 

pronta, acabada, perfeita pertencente apenas ao mundo da idéias e cuja estrutura 

de sistematização serve de modelo para outras ciências”.O segundo aspecto é 

considerado como algo crucial, causando desgosto da maioria dos alunos pela 

Matemática. Para Carvalho (1994, p.16) “ no ensino onde é necessário submeter-

se à autoridade da Matemática, é impossível entender, pois, compreender 

Matemática torna-se privilégio das cabeças mais bem dotadas; acaba-se por 

negar todas as vivências anteriores relativas à qualificação já que não se 

enquadram na perfeição da Matemática.” 

 

É importante perceber que quanto mais próxima da realidade do aluno a matemática for 

apresentada, menos resistência esse discente terá para o estudo dessa ciência. Essa mudança é 

que se faz necessária, pois em geral, a matemática é tida como uma ciência possível apenas 

para poucos e desvinculada com o progresso da sociedade da informação, fato que pode se 

observar nas palavras de Garbi (1997): 

  
 De um modo geral, a matemática é mostrada de maneira fria e insípida, sem 

qualquer vinculação com a realidade histórica e humana, vivida pelos gênios que, ao 

desvendar os segredos das ciências exatas, tornaram possível o mundo tecnológico 

que nos está libertando da miséria, das doenças, do sofrimento e da ignorância. 

 

A afirmação acima nos mostra que é preciso explicitar ao aluno sobre: Por que aquele 

conteúdo foi desenvolvido? Por que está sendo estudado? Para que serve? Como pode ser 

utilizado no seu dia-a-dia? Pois, além de ser um meio de motivação possibilita a capacidade 

do aluno de pensar matematicamente. 

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

 O presente trabalho buscou apresentar uma forma de estudo e utilização da História da 

Matemática como instrumento de incentivo e motivação no aprendizado em sala de aula.  

Conforme D’Ambrósio (1996, p.09) propõe que: 

 
 Orientar o currículo matemático para a criatividade, para a curiosidade e para crítica 

e questionamentos permanentes, contribuindo para a formação de um cidadão na sua 
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plenitude e não para ser um instrumento do interesse, da vontade e das necessidades 

das classes dominantes. 

 

  Ainda, segundo D’Ambrósio (1996, p.09), “a invenção matemática é acessível a todo 

indivíduo e a importância dessa invenção depende do contexto social, político, econômico e 

ideológico”. Ou seja, é possível o professor usar de sua criatividade e trazer para aula 

situações cotidianas em que a matemática é utilizada e também mostrar de onde surgiram 

esses conceitos e como foram formados ao longo dos tempos para que a matemática deixe de 

ser a “vilã” do currículo escolar, propiciando assim um cenário que aproxime os estudantes 

dessa ciência e conseqüentemente acabe facilitando o processo de ensino aprendizagem, bem 

como de formação crítica de cidadãos. 
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