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RESUMO 

FRANSOLIN, Janine Barbosa Lima. A disciplina História da Matemática na formação 

inicial: uma perspectiva para a formação humana dos futuros professores de Matemática. 

2019. 208 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

Esta dissertação é resultado de um aprofundamento crítico-reflexivo em meio às inquietações 
que estão representadas pela questão central da pesquisa: quais são as possibilidades e os 
limites da disciplina História da Matemática (HM) para a formação humana dos futuros 

professores de Matemática, atuais estudantes de Licenciatura em Matemática da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), campus de Quirinópolis (GO)? O objetivo da pesquisa é repensar a 

disciplina e as contribuições da História da Matemática para a formação inicial de 
professores, considerando a aproximação entre a HM e o ensino para a formação humana dos 
futuros professores. Para isso, buscamos conhecer a HM como componente curricular e seus 

pressupostos metodológicos de ensino. Munidos dessa análise, planejamos e desenvolvemos 
um curso de HM para elucidar contribuições à prática pedagógica dos futuros professores. O 

curso tratou as concepções contraditórias da HM e suas implicações para o ensino, com vistas 
à formação teórica e prática dos futuros professores, além de constituir elementos para 
repensar a HM e motivar novas estratégias para potencializar o ensino de Matemática. Nesse 

contexto, adotou-se uma abordagem qualitativa nesta pesquisa, na vertente da observação 
participante, para uma análise crítico-reflexiva junto aos licenciandos do curso de Matemática 

da UEG, campus de Quirinópolis (GO). Essa perspectiva permitiu interpretar que a disciplina 
de História da Matemática, no processo de formação inicial de professores de Matemática, é 
um importante componente, quando dialoga como possibilidade de aporte teórico e 

metodológico para o ensino da Matemática. 
 

Palavras-chave: Educação Matemática. História da Matemática. Formação Inicial de 
Professores. Ensino de Matemática. Formação Humana. 
  



 

 

ABSTRACT 

FRANSOLIN, Janine Barbosa Lima. The subject History of Mathematics in initial 

education: a perspective for the human formation of future Mathematics teachers. 2019. 208 

p. Dissertation (Master in Science and Mathematics Education) – Federal University of Goiás, 
Goiânia, 2019. 

This dissertation is the result of a critical-reflexive deepening amid the concerns that are 
represented by the central research question: what are the possibilities and limits of the 
History of Mathematics (HM) discipline for human formation of future Mathematics teachers, 

current undergraduate students of Mathematics at the State University of Goiás (UEG), 
campus of Quirinópolis (GO)? The objective of the research is to rethink the discipline and 

the contributions of History of Mathematics to the initial teachers education, considering the 
approximation between HM and the teaching for human formation of future teachers. For this, 
we seek to know HM as a curriculum component and its teaching methodological 

assumptions. Provided with this analysis, we designed and developed a HM course to 
elucidate contributions to the pedagogical practice of future teachers. The course dealt with 

contradictory conceptions of the HM and its implications for teaching, aiming at the 
theoretical and practical education of future teachers, besides constituting elements to rethink 
HM and motivate new strategies to enhance the teaching of Mathematics. In this context, a 

qualitative approach was adopted in this research, in the strand of the participant observation, 
for a critical-reflexive analysis with the undergraduate students of the UEG Mathematics 

course, campus of Quirinópolis (GO). This perspective allowed us to interpret that discipline 
History of Mathematics, in the process of Initial Mathematics Teachers Education, is an 
important component for human formation, when it dialogues as a possibility of theoretical 

and methodological contribution to the Mathematics teaching. 
 

Keywords: Mathematics Education. History of Mathematics. Initial Teacher Education. 
Mathematics Teaching. Human Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, resultado de um aprofundamento crítico-reflexivo, visa apresentar 

reflexões sobre a disciplina História da Matemática (HM) na Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus de Quirinópolis (GO). Em meio às 

inquietações representadas pela questão central da pesquisa – “quais são as possibilidades e os 

limites da disciplina História da Matemática para a formação humana dos futuros professores 

de Matemática da Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis (GO)?” –, buscamos 

conhecer os pressupostos metodológicos de ensino da HM. 

Nesse contexto, adotou-se uma abordagem qualitativa, na vertente da observação 

participante, para uma análise crítico-reflexiva com foco no repensar da disciplina HM na 

formação inicial, tendo em vista a perspectiva da formação humana dos futuros professores de 

Matemática, para que pudessem ser mais questionadores, críticos e criativos. As técnicas e os 

instrumentos utilizados – a saber: revisão bibliográfica, pesquisa documental, diário de 

campo, questionário aberto e entrevista semiestruturada – se articularam em um movimento 

não linear de idas e vindas. 

Até 2001, a Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis não ofertava a 

disciplina HM. Dessa forma, os professores formados até esse ano não tiveram a oportunidade 

de se aproximar da História da Matemática durante a graduação; e a autora desta pesquisa se 

inclui dentre eles. Sua proximidade com a história e a filosofia das ciências aconteceu apenas 

em 2017, ao participar da disciplina Abordagens Históricas e Filosóficas na Educação em 

Ciências e Matemática, ofertada na matriz curricular do mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática (PPGECM/UFG) e ministrada pelos professores Juan Bernardino Marques Barrio 

e Simone Sendin Moreira Guimarães. 

Os estudos nas disciplinas do PPGECM/UFG (Programa de Pós-graduação em 

Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás) e nas reuniões do 

Grupo de Pesquisa e Formação em Educação Matemática, MATEMA/UFG, coordenado pelo 

professor José Pedro Machado Ribeiro, cujo objetivo é refletir a Educação Matemática na 

diversidade e o Programa Etnomatemática, alimentaram a necessidade de desmistificar a 

História da Matemática e ressignificar a disciplina dada na universidade, para a formação 

humana dos futuros professores de Matemática, buscando uma aproximação entre a história e 

o ensino da Matemática. 

Conhecer e compreender a origem, as motivações e relações intrínsecas no 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e as transformações históricas da 
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Matemática foram curiosidades alimentadas no decorrer dos estudos e da atuação como 

professora de Matemática da Educação Básica, pela Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás (GO), as quais têm motivado o estudo das trajetórias e dos contextos históricos da 

Matemática. 

Dessa forma, os estudos para esta dissertação começaram pela leitura sobre a história e 

a filosofia das ciências, movimentando-nos para a compreensão da indissolubilidade entre 

História e Filosofia. Porém, com um tema tão amplo e a necessidade de afunilamento do 

objeto de estudo, escolhemos a História da Matemática para entender a dificuldade de 

transcender o ensino por reprodução. Pensamos nos sujeitos envolvidos no ensino de 

Matemática, isto é, alunos, professores, coordenadores, etc. No entanto, compreendemos a 

relevância da formação de professores na materialização e harmonização do ensino e da 

aprendizagem da Matemática. 

Portanto, o nosso objeto de estudo está embebido das perspectivas da formação 

humana dos futuros professores de Matemática e suas relações com a HM, cujo cerne estaria 

na construção de uma rede conjunta, entrelaçando as perspectivas da História da Matemática 

em relação à formação inicial de professores de Matemática como protagonistas na 

potencialização do ensino dessa área do conhecimento. 

Entendemos a formação humana como uma formação abrangente, que considera, 

pensando na realidade da sala de aula, a contextualização das ações dos indivíduos como 

sujeitos da história, valorizando a autonomia dos professores, as relações com os outros seres 

e com a natureza e a humanização da educação. 

Atualmente, a História da Matemática é uma disciplina obrigatória do núcleo 

específico da UEG/Quirinópolis e propicia espaço e tempo para discussões e reflexões sobre a 

força dos elos que sustentam e unem a História da Matemática à formação inicial de 

professores. Pensar, repensar e ressignificar as abordagens e as perspectivas dessa 

aproximação, em um movimento dinâmico, flexível e dialógico, possibilita conhecer as 

contribuições da História da Matemática para a formação dos futuros professores e/ou 

identificar a fragilidade nos elos, caso não fossem suficientemente resistentes para suportar as 

forças, internas e externas, impostas a essa união, tampouco para mantê-las unidas, 

provocando a fragmentação dos conhecimentos matemáticos. 

A disciplina História da Matemática pôde ser repensada para a formação humana dos 

futuros professores de Matemática como um dos elos da aproximação entre HM e ensino. 

Ressignificar as abordagens da disciplina, com os limites e as potencialidades dessa 

aproximação, corroboraria o processo de construção crítica e criativa dos saberes e fazeres 
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matemáticos como uma forma de potencializar o ensino da Matemática e torná-la mais 

interessante e menos finalizada. 

Nesse sentido, a proposta desta pesquisa é investigar o desenvolvimento de um curso 

para a disciplina História da Matemática, considerando que ela ocorre no 1º semestre do 1º 

ano da Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis. Munidos da análise dos 

pressupostos da disciplina, a pesquisadora e o professor da turma referida realizaram um 

plano de curso visando proporcionar aos futuros professores o desenvolvimento da 

curiosidade em relação às origens e ao avanço da Matemática, permitindo a construção do 

pensamento matemático questionador. 

O plano elucidou as contribuições à prática pedagógica dos futuros professores, que 

foram os sujeitos da pesquisa, assegurando momentos de amadurecimento teórico e prático. O 

amadurecimento teórico se deu pela leitura dos textos e pelas discussões em momentos de 

diálogo e debates. Após esse período, os futuros professores planejaram e desenvolveram um 

seminário e uma intervenção em um colégio estadual, na qual puderam estar em contato com 

a prática docente, desenvolvendo atividades historicamente embasadas e utilizando-se de 

abordagens em que os alunos poderiam participar ativamente. 

A literatura contemplada na disciplina estava fundamentada em autores como: 

D’Ambrósio (2005), que questiona a construção rígida da HM e almeja uma formação 

holística e humana; Nobre (2004), que reflete sobre os direcionamentos das expressões do 

pensamento, sejam eles de cunho político, social, econômico etc., permitindo, assim, que 

houvesse um amplo leque de possibilidades de interpretações nas análises das informações 

históricas; e Mendes (2013), que argumenta sobre as possibilidades da HM poder auxiliar no 

processo de reinvenção e ampliação dos princípios matemáticos, utilizando-se das habilidades 

mentais, cognitivas e atitudinais, evidenciando que a criatividade pudesse potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Mas outros autores também nos 

auxiliaram na construção dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento e 

embasamento desta dissertação. 

Considerando o exposto, após a leitura das ementas e documentos oficiais do lócus da 

pesquisa, ponderamos sobre a necessidade de apresentar algo além da construção histórica dos 

conceitos matemáticos. Vislumbramos uma dinâmica dialógica que propiciasse o 

desenvolvimento holístico dos conhecimentos matemáticos e das ações conscientes que 

compõem a realidade em estudo. Dessa forma, o curso abordou as concepções contraditórias 

da HM e suas implicações para o ensino, com vistas à formação humana teórica e prática dos 
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futuros professores, além de constituir elementos para repensar a HM e motivar novas 

estratégias para potencializar o ensino de Matemática. 

Ubiratan D’Ambrósio (2005) foi o principal referencial teórico no desenvolvimento da 

compreensão da História da Matemática, como uma possibilidade de potencializar o ensino da 

Matemática e transcender a educação por reprodução, a qual facilita a formação de indivíduos 

passivos, subordinados e acríticos. Já a perspectiva de orientar os caminhos ascendentes de 

uma Educação Matemática criativa, curiosa, crítica e permanentemente questionadora, 

vislumbraria a formação humana e holística dos seres humanos. 

Para uma melhor compreensão e interpretação dos temas estudados pelos autores 

pesquisados, adotamos um posicionamento crítico, reflexivo e interpretativo, a fim de 

entender a realidade e transformá-la através da ação, inserindo novos fatos à realidade e 

nutrindo o movimento ad eternum. Para D’Ambrósio (2005, p. 109-110), a ação é o gerador 

do conhecimento e o conhecimento é a capacidade de explicar, lidar, manejar e entender a 

realidade. Portanto, o conhecimento é o fundamento do saber, sendo decisivo para a ação, que 

renova o conhecimento. 

A realidade, na perspectiva de D’Ambrósio (2005) é considerada em constante 

transformação e responsável por memorizar os fatos do passado, que informariam o indivíduo 

no presente. O indivíduo, que não seria considerado sozinho, mas engendrado em um 

contexto, processaria a informação e agiria para inserir novos fatos à realidade, sendo a 

realidade alimentada pelos fatos. Nessa perspectiva, os fatos seriam os saberes e os fazeres em 

diálogo. 

Quando nos referimos ao diálogo, não propusemos a conciliação de dualidades, mas a 

tensão, que aconteceria na afirmação e na negação. Nessa relação, os fatos seriam 

suplementares e nenhum deles seria priorizado. Consideramos haver uma tensão concomitante 

entre instâncias contraditórias, como sujeito e objeto, saber e fazer, universal e particular, 

teoria e prática etc. 

Nas dimensões sensoriais, intuitivas, emocionais e racionais, o processo de apreensão 

do conhecimento almejaria a transcendência ou superação das dicotomias e/ou dualidades 

perscrutadas dialogicamente e poderia auxiliar no desenvolvimento do conhecimento 

holístico, conectando as ações conscientes e constituindo a realidade. 

D’Ambrósio (2005), nessa perspectiva, considerou o ser humano um ser social e 

político e a dinâmica cultural, não estática e congelada em tempo e espaço, já que as 

percepções de tempo e espaço se transformam continuamente e jamais finalizam. Para 

D’Ambrósio (2005, p. 103), “a percepção de fatos é influenciada pelo conhecimento; ao se 
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falar em história do conhecimento, estamos falando da própria história do homem e do seu 

habitat no sentido amplo, isto é, da Terra e mesmo do Cosmos”. 

O autor defende que a história permite ao indivíduo – que não está sozinho, mas 

inserido na sociedade – ser integrado à realidade, considerada nas dimensões contextualizadas 

social, política, cultural, econômica, histórica e geograficamente, em um diálogo permanente, 

não de conciliação, mas de debate e reflexão. Assim, a realidade informa o indivíduo sobre 

fatos, os quais ele processa e define estratégias de ação. Portanto, os indivíduos se manifestam 

pela ação, como um resultado de informações recuperadas. Ademais, novos fatos são 

inseridos, incluindo os saberes e os fazeres, para contribuir com essa realidade e integrar um 

novo ciclo ao conhecimento. 

A HM, se compreendida linearmente, como uma série de histórias e técnicas 

padronizadas e descontextualizadas, impossibilitaria a transformação pessoal. Assim, a 

formação humana poderia ser desafiada e obstaculizada pela falta de autocrítica e 

argumentação sobre a origem e a construção dos conhecimentos matemáticos no 

desenvolvimento da História da Matemática. 

Dessa forma, consideramos a HM um aporte teórico e metodológico e um agente 

transformador das atividades sociais. Nesse sentido, as interfaces entre a História da 

Matemática e o ensino da Matemática permitiriam a compreensão das contribuições da HM 

para a formação inicial de professores de Matemática, na perspectiva da formação humana e 

para potencializar o ensino da Matemática. 

A partir desse cenário, apresentamos a dissertação construída em quatro capítulos. 

Primeiramente, desenvolvemos as reflexões sobre a formação humana dos futuros professores 

de Matemática e as interfaces com a HM.  

Segundo Freire (1996, p. 9), “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando para o desempenho de destrezas [...]”. Ele considera que a prática formadora, sendo 

ela uma prática especificamente humana, não escaparia à rigorosidade ética, porém não se 

submeteria à ética do mercado. Dessa forma, consideramos que os seres humanos, 

constituindo-se social e historicamente, podem transformar e transformar-se, dialogar, avaliar, 

decidir e romper, tornando-se presença consciente no mundo e na relação com os outros seres 

humanos. 

Nesse contexto, os futuros professores poderiam se manifestar contra as ideias que 

fomentam a impossibilidade de mudanças na realidade social, promovendo treinos técnicos 

transmitidos e aprendidos acriticamente. Na perspectiva apresentada, treino e técnica seriam 

algo em si, ocultando-se que seriam uma extensão do braço do homem. Assim, os professores 
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seriam conduzidos a um processo de autoconservação, para que se adaptassem à realidade 

dessas estratégias e para a própria sobrevivência. 

Para a compreensão da formação humana, buscamos compreender, no movimento das 

ciências, os conceitos que cercam os indivíduos inseridos em uma realidade. Além disso, 

apresentamos obstáculos e possibilidades das abordagens históricas como potencialidades 

para a formação humana de professores de Matemática e para a potencialização do ensino da 

Matemática.  

De acordo com Freire (1996), na formação dos seres humanos, se os contornos 

geográfico e social fossem desconsiderados, poderia haver uma redução da formação ao puro 

treino e, consequentemente, isso imprimiria verticalidade à fala, no sentido hierárquico, 

eliminando as possibilidades de democratização da fala com e do diálogo. 

Compreendemos que a reflexão e a autocrítica da ação docente se apresentam como 

possibilidades de uma formação ampla para os futuros professores, no sentido da construção 

da autonomia e do diálogo, oportunizando a emancipação e a humanização da educação. 

Nesse sentido, considerando o mundo e suas transformações, Freire (1996) pensava no saber 

da História como uma possibilidade, e não como uma determinação; para ele, a prática 

educativa humanizante poderia ser truncada pela compreensão mecanicista da História. 

Então, para nos apropriarmos do caminhar da HM para o ensino da Matemática e para 

a formação humana dos futuros professores, tratamos de conhecer e compreender a História 

da Matemática engendrada na Educação Matemática, os campos emergentes de pesquisa em 

HM, as reflexões sobre a relação entre a HM e o educador matemático e os debates que 

acompanham a disciplina HM nas universidades. Para conhecer a arquitetura da História da 

Matemática, sua potencialização e apresentação na pesquisa científica, buscamos seu 

movimento nos grupos de pesquisa, em eventos e nos repositórios de pesquisas concernentes 

ao assunto. 

No processo de construção do objeto de estudo, cuja relação latente estaria entre a 

História da Matemática e a formação inicial de professores, chegamos à vertente das 

universidades e das abordagens utilizadas no desenvolvimento da HM como disciplina nas 

instituições. Assim, com o propósito de nos aproximarmos do como, quando, para quê, para 

quem, onde e dos porquês da disciplina HM estar presente na matriz curricular da formação 

de professores, o capítulo 2 destaca seus objetivos e os apontamentos das pesquisas atuais 

sobre a temática. Esse capítulo acolheu reflexões que fomentaram a construção do objeto de 

estudo, solicitando as relações com o ensino da HM para a formação inicial dos futuros 
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professores de Matemática, na perspectiva da formação humana, discutida no primeiro 

capítulo. 

Então, apresentamos um breve histórico destacando o desenvolvimento da História da 

Matemática no Brasil e sua construção como um campo de pesquisa científica. Contemplamos 

as tendências da pesquisa atual sobre o tema, os campos emergentes de pesquisa sobre a 

formação de professores e a História da Matemática, nas perspectivas que contemplam a 

Educação Matemática. Buscamos compreender os debates que acompanhavam a disciplina 

nas universidades, para nos aproximarmos do entendimento da HM como disciplina na 

graduação e suas relações com o ensino da Matemática. 

Ademais, expusemos reflexões sobre a relação entre a História da Matemática e o 

educador matemático como um dos componentes da construção do conhecimento matemático 

holístico, com tendências à superação das fragmentações e estruturações dicotomizadas do 

saber e do fazer matemático e em consonância com a formação humana do ser social. 

Roque (2012) afirmou que a HM seria uma atividade complexa, que requer 

sensibilidade histórica e compreensão da atividade matemática. Porém, alegou a existência do 

desafio de ultrapassar a dicotomia entre o saber concreto e o saber abstrato – ou a Matemática 

teórica e a Matemática prática –, que, se superado, poderia corroborar o desenvolvimento de 

práticas matemáticas na história, em um movimento não cumulativo dos saberes e fazeres 

matemáticos, mas uma história que contempla os contextos. 

Segundo Roque (2012), as múltiplas interpretações das diferentes Matemáticas 

desenvolvidas em tempos diferentes poderiam manter a pesquisa em HM viva e pulsante. 

Nessa perspectiva, a História da Matemática proporcionaria, aos futuros professores, uma 

compreensão dos conceitos existentes, apresentando possibilidades para a humanização das 

ciências, harmonizando-a à reflexão sobre as dimensões culturais, educacionais, políticas, 

sociais, ideológicas e econômicas das comunidades e atendendo às necessidades da 

diversidade cultural e dos conhecimentos matemáticos. 

A compreensão do papel das motivações no desenvolvimento matemático dos povos 

no mundo consideraria fatores como a falta de informações precisas, distorções históricas e 

neutralidade como obstáculos para o entendimento da História da Matemática. Os futuros 

professores poderiam encontrar elementos de confronto e questionamento, para construir uma 

interpretação histórica com maior propriedade, embasamento, criatividade e capazes de 

resistir aos argumentos oriundos do desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

A História da Matemática, na perspectiva desta pesquisa, estaria engendrada no 

desenvolvimento da Matemática e na constituição da realidade. As questões referentes à HM 
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auxiliariam as reflexões, o repensar e a ressignificação da construção dos conhecimentos 

matemáticos, dos aspectos políticos envolvidos no processo educacional da Matemática, das 

relações latentes entre os interesses opostos das classes sociais, já que a sociedade em que 

vivemos é dividida em classes. 

A possibilidade de trazer a História da Matemática como agente de desenvolvimento 

da criatividade e da autonomia dos futuros professores – e, consequentemente, de seus futuros 

alunos – poderia viabilizar o desenvolvimento de ações contra a promoção da cultura 

planetária e em defesa da interação dos saberes e fazeres matemáticos, na busca pela 

superação desses paradigmas. 

As ações educativas seriam uma forma de intervenção humana no mundo e poderiam 

desmascarar a ideologia dominante, ao considerar, simultaneamente, o diálogo e a contradição 

nos episódios históricos, possibilitando a superação da apreensão dos conteúdos ensinados 

e/ou apreendidos em um formato reprodutivo. Nesse contexto, os episódios seriam 

interpretados pelos sujeitos históricos, sociais e não neutros. 

Entendemos que seria possível a construção de conhecimentos através da pesquisa em 

Educação Matemática. Por isso, na metodologia da pesquisa, apresentada no terceiro capítulo, 

percorremos o processo de construção dos conhecimentos relacionados à disciplina HM na 

formação inicial dos professores de Matemática. 

Na composição dos pressupostos da disciplina, estudamos as ementas exigidas para ela 

nas universidades estaduais e federais de Goiás, a fim de compreender os elementos da HM 

presentes nesses documentos, na matriz curricular, nos objetivos, nos projetos e nos 

programas do curso. Essa conjectura contribuiu para o entendimento do objeto de estudo e 

para o desenvolvimento desta pesquisa, se articulando com os instrumentos convergentes para 

a transformação da realidade, na perspectiva da formação humana dos futuros professores de 

Matemática. 

Nesse processo, compreendemos a História da Matemática como aporte teórico e 

metodológico para o ensino da Matemática. Ademais, conhecendo o lócus da pesquisa, o PPC 

(Projeto Pedagógico de Curso) e baseando-se na questão e nos objetivos desta pesquisa, 

planejamos uma observação participante para o desenvolvimento de um plano de curso 

elaborado para a disciplina HM na Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis, que foi 

compreendida como uma observação em que o pesquisador estava no mesmo local de 

ocorrência do fenômeno.  

O plano de curso fora elaborado pela pesquisadora e pelo professor da turma, o 

professor assume o papel de desafiar os alunos para as reflexões da História da Matemática e 
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a pesquisadora fica responsável pela preparação das ações e reflexões que alimentariam a 

pesquisa. Assim, a pesquisadora propôs e ativou, juntamente com o professor da turma e os 

futuros professores, atividades para auxiliar na construção e reconstrução dos dados obtidos 

pelos instrumentos e técnicas utilizados na pesquisa, cuja dinâmica proporcionaria o 

desenvolvimento de novas interpretações e compreensões sobre os temas propostos. 

Considerando o contexto e a abordagem qualitativa na vertente da observação 

participante, além da existência de várias formas de interrogar a realidade e coletar 

informações (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 102), na construção e no 

desenvolvimento dos modos de investigar o objeto delimitado, a escolha desses modos de 

investigar foi orientada visando obter maior confiabilidade. 

Dessa forma, para compor um feixe de informações que pudesse responder à questão 

da pesquisa, foram escolhidos mais de um instrumento ou técnica, sempre respeitando a 

confidencialidade e a ética nas colocações dos diálogos, para poder articular e triangular as 

informações obtidas no campo. Os instrumentos e técnicas que auxiliaram na investigação 

foram: a revisão da bibliografia e dos documentos oficiais do curso, o diário de campo, o 

questionário aberto e a entrevista semiestruturada. 

Destacamos que a revisão da bibliografia e dos documentos oficiais do curso 

sustentaram todo o processo de construção desta dissertação, considerando que as pessoas 

envolvidas na pesquisa conversavam, discutiam, argumentavam, perguntavam sobre os temas 

propostos para cada um dos 15 encontros. Os registros das observações das interações entre os 

sujeitos da pesquisa foram transcritos para o diário de campo, que retratou a realidade da sala 

de aula durante as atividades do curso, nas perspectivas descritiva e interpretativa. O diário de 

campo trouxe informações pertinentes à pesquisa, que foram anotadas encontro a encontro. 

Além disso, contamos com um questionário aberto para nos auxiliar na compreensão 

dos contextos da formação inicial dos futuros professores de Matemática e na construção do 

perfil dos sujeitos, que permitiu captar dados não previstos previamente. Por fim, a entrevista 

semiestruturada objetivava aprofundar o entendimento das concepções dos futuros professores 

em relação à História da Matemática e avaliar as contribuições da disciplina para a sua 

formação, considerando o processo de compreensão da natureza do conhecimento matemático 

ao longo do curso, não como um produto, mas como um processo. 

Para alavancar um fluxo de informações e fatos coerentes, consistentes, originais e 

objetivos que pudessem ser incorporados à realidade que nos foi informada, os dados foram 

coletados, interpretados e confrontados, na tentativa de satisfazer os critérios internos e 
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externos da pesquisa qualitativa (DEMO, 2012)1, respeitando as qualidades formal e política2. 

Essa metodologia fundamentou-se em textos cuja leitura e compreensão contemplaram as 

reflexões do tema, proporcionando a elaboração deste trabalho, bem como o desenvolvimento 

e a articulação dos instrumentos de pesquisa. 

O diálogo entre os instrumentos para a construção dos dados fez com que eles se 

articulassem e interagissem na direção de repensar o professor como instituinte no 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos reflexivos, críticos, criativos e históricos, 

auxiliando os alunos na compreensão dos conteúdos, bem como em sua formação humana, 

conceitual e social. 

À luz dos autores estudados na revisão da bibliografia e dos documentos oficiais, além 

da visão dos futuros professores de Matemática, investigamos a disciplina HM para a 

formação humana dos futuros professores. Nessa conjuntura, visamos compreender o 

desenvolvimento da construção dos conhecimentos matemáticos na História da Matemática e 

da realidade social para poder transformá- la. 

Dessa forma, apresentamos no quarto capítulo a análise dos dados obtidos, os quais 

indicaram uma aproximação do entendimento de que a disciplina História da Matemática 

pode fomentar o processo de formação humana dos futuros professores de Matemática. Nesse 

processo, seriam contemplados aspectos que contribuíssem para o desenvolvimento da 

autonomia dos futuros professores, que seria construída pelo enredamento dos sujeitos na 

construção histórica dos conhecimentos matemáticos. 

Assim, o desenvolvimento da autonomia e da visão holística dos futuros professores e 

a potencialização do ensino da Matemática estariam fundamentados no diálogo, no processo 

formativo, na crítica de aspectos e fatores engendrados no desenvolvimento da História da 

Matemática e na criatividade das abordagens, em uma aproximação com a Educação Básica, 

utilizando-se da História da Matemática como um acionador no processo de cognição 

matemática. 

Nesse capítulo, a análise foi apresentada em quatro conjecturas, que contemplaram a 

formação humana dos futuros professores e a transformação de suas concepções no 

desenvolvimento da disciplina História da Matemática. 

                                                 
1 De acordo com Demo (2012), os critérios internos da ciência seriam: coerência, consistência, originalidade e 

objetivação; e os critérios externos dizem respeito à intersubjetividade, ou seja, a opinião dominante da 

comunidade científica em determinada época e lugar. 
2 Considerando que qualidade formal seria a propriedade lógica, tecnicamente instrumentada, dentro dos ritos 

acadêmicos usuais; e qualidade política coloca a questão dos fins, dos conteúdos, da prática histórica e insere o 

cientista social como um ator político, que influencia e é influenciado. 
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Na abordagem da disciplina, com foco na formação humana dos futuros professores, 

foi possível compreender que o repensar dos aspectos da formação de professores poderia 

desconectá-los do centro da formação e dos processos educativos, alicerçando-se em um 

diálogo que percorresse as relações da História da Matemática com a Educação Básica e com 

o desenvolvimento da criatividade nos processos cognitivos. 

Refletir e questionar a dicotomização entre as instâncias contraditórias permitiria a 

construção de uma visão holística, transcendendo a unilateralidade dos conhecimentos 

matemáticos e percorrendo as mudanças de pensamento dos futuros professores na elaboração 

das interpretações do desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. Nessa perspectiva, o 

aprender a ser professor ou a sensibilidade de ser professor seria algo em desenvolvimento, 

uma dinâmica desfocada de um produto final da formação.  

A dinâmica da disciplina História da Matemática, na perspectiva apresentada, poderia 

orientar os processos de formação humana dos futuros professores e as relações da HM com o 

ensino da Matemática, por considerar sua proximidade com a escola, que permitiu a 

superação da dicotomização entre teoria e prática e oportunizou aos sujeitos da pesquisa a 

ideia da construção de uma identidade profissional, permitindo-lhes exercer uma educação 

libertadora (FREIRE, 1996) e contribuindo para o desenvolvimento da autonomia dos 

professores. 

É importante salientar que a satisfação dos futuros professores não deve estar restrita a 

crenças em verdades absolutas. Suas aspirações devem se respaldar no entendimento das 

necessidades de se contestar os conceitos matemáticos eternos, os heróis da história e os 

dogmas, aproximando-se o máximo possível do fato contextualizado, refletido e repensado. 

Este estudo defende, fundamentado nas contribuições dos autores que dialogam com 

nossa perspectiva, a construção de um conhecimento histórico, reflexivo, crítico, 

ressignificador e formador de novas maneiras de encarar as ciências, como um processo de 

quebra de paradigmas, que petrificam o ensino de Matemática na formação inicial de 

professores e se projetam para a Educação Básica. 

A reflexão das contribuições da História da Matemática para a formação dos futuros 

professores oportunizou a aproximação da HM com o ensino da Matemática e permitiu a 

compreensão de que essa disciplina é um importante componente para a formação desses 

profissionais, quando dialoga como possibilidade de aporte teórico e metodológico para o 

ensino da Matemática. 
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1. A FORMAÇÃO HUMANA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E AS 

CONEXÕES COM A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

Com o cenário descrito na introdução, objetivamos repensar a disciplina e as 

contribuições da História da Matemática para a formação inicial de professores, considerando 

sua aproximação com o ensino para a formação humana dos futuros professores, e 

potencializar o ensino de Matemática. Para isso, buscamos constituir elementos que 

possibilitassem o desenvolvimento de reflexões sobre a formação humana de professores de 

Matemática e as conexões com a História da Matemática, considerada como aporte teórico e 

metodológico para o ensino de Matemática. 

Neste trabalho, a formação humana é entendida como uma formação abrangente, que 

considera a contextualização das ações dos indivíduos como parte da história, valorizando a 

autonomia dos professores, a relação com o outro e com a natureza, e a humanização da 

educação. Esses aspectos são contemplados e voltados para a realidade da sala de aula. 

Entendemos a educação, conforme Tozoni-Reis (2010), como um instrumento de 

transformação da sociedade. Nessa perspectiva, consideramos as reflexões sobre as 

desigualdades sociais e a luta de classes para a formação de sujeitos capazes de uma prática 

social crítica e transformadora. Dessa forma, a apropriação de conhecimentos, ideias, atitudes, 

valores e comportamentos, que são desenvolvidos crítica e reflexivamente, pode proporcionar 

a transformação dos sujeitos. 

Para entender a formação humana, buscamos, no movimento das ciências, 

compreender os conceitos que cercam os indivíduos inseridos em uma realidade. No contexto 

produtivista do capitalismo, o professor acaba se tornando um instrumento de reprodução, em 

grande escala, de uma educação hegemônica, em contrapartida à humanização da educação. 

Nessa perspectiva, o professor de Matemática protagoniza o processo de instauração de uma 

“Matemática dominante” (D’AMBRÓSIO, 2010, p. 115), utilizada como recurso de 

dominação, padronização e alienação. 

Além disso, lançamos mão de estudos sobre a existência de obstáculos e 

possibilidades das abordagens históricas para a formação humana de professores de 

Matemática e para a potencialização do ensino da Matemática. Nesse sentido, a reflexão e a 

autocrítica da ação docente se apresentam como possibilidades de proporcionar aos futuros 

professores uma formação ampla, no sentido da construção da autonomia e do diálogo, 

oportunizando a emancipação e a humanização da educação. Sendo assim, esta pesquisa visa 
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interpretar e propor formas de transformar a realidade em que vivemos, conferindo-lhe um 

caráter social para a prática do conhecimento. 

 

1.1. OS FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA COMPREENSÃO DA 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

A busca pela valorização da autonomia dos professores, considerando as relações com 

o outro e com a natureza, bem como pela humanização da educação, podem fundamentar as 

reflexões que cercam o professor de questões sobre o que seria a formação humana para os 

futuros professores de Matemática. 

Essa formação humana está relacionada à formação de professores defendida por 

Freire (1996, p. 9), quando afirma que “formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando para o desempenho de destrezas [...]”. O autor considera que a prática formadora, 

sendo ela uma prática especificamente humana, não escapa à rigorosidade ética, porém não se 

submete à ética do mercado. 

Dessa forma, consideramos que o ser humano, constituindo-se social e historicamente, 

se transforma, dialoga, avalia, decide e rompe. Os seres humanos tornam-se presença 

consciente no mundo e na relação com os outros seres humanos. Nesse contexto, podem se 

manifestar contra a conformidade de que a realidade social não pode ser transformada, cuja 

perspectiva subsidia os treinos técnicos e mecanicistas. O treino e a técnica, nessa perspectiva, 

seriam considerados algo em si mesmo, ocultando-se que são uma extensão do braço do 

homem. Assim, para que os professores se adaptassem à realidade evidente e para a própria 

sobrevivência, seriam conduzidos a um processo de autoconservação. 

No sentido da formação humana de professores de Matemática, entendemos que a 

Matemática é uma ciência interdisciplinar, uma construção humana e social (CARVALHO, 

1991). Sendo assim, a Matemática está sujeita às concepções e interpretações que cada 

sociedade tem do saber e da ciência. Não se pode desconsiderar que a Matemática, com sua 

grande capacidade de aplicabilidade, mas não se restringindo a essa particularidade, é 

influenciada pelas estruturas econômicas e sociais. Nesse sentido, as preocupações utilitárias e 

não utilitárias da Matemática podem influenciar e moldar, segundo Carvalho (1991), as 

definições das políticas e o desenvolvimento dessa ciência, de acordo com a necessidade das 

sociedades. 

A HM pode, de acordo com Fauvel e Maanen (1997), auxiliar professores e alunos no 

entendimento e superação das falhas epistemológicas no desenvolvimento da compreensão da 
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Matemática, bem como na construção de análises críticas. O autor acrescenta que a maneira 

de se usar a HM pode variar de acordo com o nível educacional da classe. Alunos da 

Educação Básica e Superior têm necessidades e possibilidades diferentes. Sendo assim, a HM 

pode ser uma proposta para se ensinar a Matemática e sua história. 

Sendo a Matemática uma ciência e pensando nas abordagens contextuais do ensino das 

ciências (e, portanto, do ensino da Matemática), consideram-se os conhecimentos para além 

de saber o que, quem, qual e quando, mas também como e por que, no sentido de aproximar o 

futuro professor dos confrontos com o mundo dinâmico e humano, para que compreenda as 

relações humanas, seja entre os humanos ou com a natureza. 

Pressupomos que o ensino das ciências requer mudanças e uma formação humana 

holística (MATTHEWS, 1995), que considere os elementos da natureza das ciências, isto é, a 

história, a filosofia, a sociologia e a epistemologia, além dos fatores que influem e atuam nos 

processos de ensino e aprendizagem, podendo proporcionar uma formação para além dos 

métodos e técnicas de ensino. Corroborando com o pensamento de Matthews (1995), de que 

esses elementos podem tornar o ensino das ciências efetivo, no sentido do letramento 

científico3, optamos pelas discussões sobre os conceitos matemáticos historicamente 

construídos para colaborar com o desenvolvimento da interpretação histórica, crítica e 

reflexiva dos cursistas em relação à HM. 

Considerando a possibilidade de distanciamento entre HM e formação inicial de 

professores, a Matemática poderia limitar-se à adição de conteúdos específicos, desvinculados 

dos saberes da história e da natureza das ciências para uma formação mais ampla. Nesse 

contexto, a retroalimentação da progressão linear dos episódios históricos pode produzir 

verdades absolutas e idolatria dos gênios inalcançáveis das ciências. 

No percurso da formação inicial, os obstáculos emergem da ausência do próprio 

entendimento de ciência, da educação em ciências e do ensino das ciências. Para Cachapuz, 

Praia e Jorge (2004, p. 378), as ciências ensinadas não têm passado de uma retórica de 

conclusões, em uma perspectiva antropocêntrica e descontextualizada. Repensar e refletir 

sobre os obstáculos que se apresentam à formação dos indivíduos pode auxiliar na 

compreensão e superação dessa problemática, além de dar sentido à busca por possibilidades 

que, se consideradas na formação dos futuros professores, pode ressignificar o ensino das 

ciências. 

                                                 
3 Conforme Cunha (2017), para além da leitura, escrita e processo de aquisição de códigos, entendemos por 

letramento científico a possibilidade de relação com as práticas sociais, políticas, econômicas etc. O letramento 

científico poderia proporcionar à humanidade resolver, compreender e posicionar-se criticamente ante os 

problemas básicos, ao passo que entendessem a ciência como uma realização humana. 
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A imprevisibilidade em relação ao futuro e a complexidade da construção dos 

conhecimentos, ao contrário de uma visão tradicional, que ignora as diferenças nos contextos 

e as incertezas da natureza, levam a humanidade – e, no contexto desta pesquisa, o professor – 

a repensar sua participação na formação de cidadãos cientificamente cultos. 

Com a inquietação indagadora que alimenta esta pesquisa e para responder à questão 

sobre a disciplina HM, considerada na Formação Inicial de Professores da Licenciatura em 

Matemática na UEG/Quirinópolis, permeamos o movimento das ciências para a formação 

humana dos futuros professores e consideramos os aspectos que ativam e relacionam a 

formação humana do futuro professor de Matemática com a HM, possibilitando a 

compreensão das conexões entre a formação humana e a HM com a potencialização do ensino 

da Matemática. Além disso, conjecturamos que uma formação humana e ampla pode 

transcender a reificação humana. 

Conforme caminhamos por esse movimento, encontramos obstáculos para a formação 

humana dos futuros professores de Matemática e pensamos nas possibilidades das abordagens 

históricas para essa formação. A História da Matemática, considerada um aporte teórico e 

metodológico, pode auxiliar na potencialização do ensino de Matemática. Segundo Roque 

(2012), ela pode explicitar as relações intrínsecas entre as práticas matemáticas e seu 

contexto, situando o desenvolvimento da Matemática na cultura e considerando os fatores 

científicos, culturais, sociais e filosóficos. Assim, a HM proporciona um novo olhar para os 

estudos da Matemática do passado, fazendo com que as pessoas se enredem ao cenário da 

produção dos conhecimentos matemáticos, e limita a reprodução mítica, romantizada e 

heroica da Matemática. 

 

1.2. O MOVIMENTO DAS CIÊNCIAS PARA UMA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Para D’Ambrósio (2005), há relação entre passado, presente e futuro, e o presente é a 

interface entre passado e futuro. Sendo assim, as reflexões sobre o presente, que abarcam 

tanto a vontade de sobreviver como a de transcender, devem ser necessariamente de natureza 

transdisciplinar e holística, considerando o diálogo entre o saber e o fazer, alavancados pela 

consciência. 

Além disso, D’Ambrósio (1997) afirma que vencer a dominância do ser (substantivo) 

sobre o ser (verbo) pode redefinir as relações com os outros seres humanos. Considerando a 

ética da diversidade como proposta de integração da humanidade, permite a transcendência da 

busca pela sobrevivência e os seres humanos passam a entender, explicar, conhecer, lidar, 
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conviver e transformar a realidade natural e sociocultural em que estão inseridos. Ainda de 

acordo com o autor, essa superação poderá ocorrer pela mudança radical de abordagem 

(D’AMBRÓSIO, 1997, p. 21). 

No decorrer dos estudos sobre a relação da HM com a Formação Inicial de Professores de 

Matemática, na perspectiva da Educação Matemática (EM) pensada por D’Ambrósio (2005), 

surgiu a necessidade de compreender o que seria uma formação holística e ampla, tendo em 

vista a aproximação com o objeto de estudo e para que a HM pudesse ser considerada uma 

ferramenta de desenvolvimento da criticidade e dos questionamentos tangentes às 

institucionalizações e à naturalização da realidade, que não pode ser mudada (FREIRE, 1996). 

Ao longo da história, as pessoas e as sociedades se empenharam para lidar e conviver 

com a realidade natural e sociocultural, o que deu origem às ciências. Para entender o 

movimento das ciências para uma formação humana e holística, voltamos à modernidade e 

repensamos o desenvolvimento das ciências e as expressões das mudanças na consciência dos 

seres humanos. Consideramos que as tentativas de racionalização instrumentalizadas podem 

levar à alienação e, sem que a reflexão sobre a prática aconteça, a prática docente crítica pode 

ser impossibilitada. 

As ciências têm o movimento no sentido do conhecimento, considerando que este é 

resultado de um longo processo dinâmico, não linear e jamais finalizado. Esse inacabamento 

das ciências e a dinâmica associada à produção e difusão do conhecimento podem situar os 

seres em um contexto mais amplo, de forma a transcender a própria existência e trazê-los a 

uma dimensão de se reconhecerem como indivíduos em uma realidade cósmica 

(D’AMBRÓSIO, 1997), em instâncias universais e particulares, como parte de um processo 

que relaciona passado, presente e futuro. 

Sendo assim, buscamos refletir sobre as ciências na modernidade para entender o 

projeto iluminista do esclarecimento, que pretendia romper com os mitos, no sentido de 

desencantar o mundo. A proposta era um saber técnico e científico, como a essência do saber. 

Dessa forma, as ciências se expressariam precisa e objetivamente. O projeto, então, 

investigaria através da racionalidade, buscando a ordem e a regularidade da natureza para 

poder controlá-la como um instrumento. Almejando superar as explicações míticas, utilizou-

se da Matemática, da Calculabilidade, da razão e da lógica formal. Porém, se desconsiderada 

a complexidade dos mitos, poderia haver um reducionismo a categorias que respondem aos 

interesses e modismos do capitalismo. 

Adorno e Horkheimer (1985), ao se referirem ao projeto iluminista, contrapõem-se às 

ideias presentes no esclarecimento idealizado, que, na tentativa de romper com os mitos, leva 
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a humanidade a uma ilusão, promovendo o pensamento instrumentalizado. Assim, o ser 

humano recai, novamente, sobre o mito. Ou seja, tanto o mito como as ciências modernas têm 

o desejo de dominar a natureza. Ao aprender com a natureza como dominar, a ela e à 

humanidade, as pessoas se colocam em estado de alienação e aceitam a barbárie. Dessa forma, 

o mito está, atualmente, presente na razão humana. A razão instrumental leva as pessoas a um 

estado acrítico e irreflexivo, em busca da autoconservação, considerada como uma das 

expressões da barbárie. 

O esclarecimento levou à mistificação da razão, que, por sua vez, gerou a barbárie. 

Esta se apresenta na negação da subjetividade e protagoniza a regressão do pensamento da 

humanidade. O ser humano, se considerado como o centro da natureza, sem refletir sobre si e 

sobre o que acontece na sociedade, volta-se contra os outros seres humanos, num processo de 

autodestruição, de massificação da sociedade, de normalização do pensamento. 

Nessa perspectiva, as pessoas podem ser consideradas como coisas, porque projetam a 

barbárie e os preconceitos que estão a serviço da dominação, da exploração, da violência, da 

opressão e da autoconservação. Assim, segundo Freire (1996), o treinamento de professores 

desvincula o indivíduo do coletivo e oportuniza a formação pragmática; já o seu contrário, 

quando as pessoas se assumem como seres sociais e históricos, isto é, pensantes, 

comunicantes, transformadores e criadores, pode-se dizer que são capazes de se assumirem 

como sujeitos, por se reconhecerem como objetos, pois, para que um se expresse, não há a 

necessidade de exclusão dos outros. 

Considerando o inacabamento do ser humano e sua capacidade de transformação 

(FREIRE, 1996), e um ser inacabado como alguém que, histórica e socialmente, alcançou a 

possibilidade da consciência de ser inacabado, estar disposto às mudanças e à aceitação do 

diferente é a posição de quem luta para não ser o objeto, mas o sujeito da História. 

A autocrítica, nesse sentido, vem como uma possibilidade de superação dos obstáculos 

que dificultam o cumprimento da tarefa histórica de mudar o mundo (FREIRE, 1996). Sendo 

assim, para minimizar o poder da alienação, em uma perspectiva cultural, educacional, 

científica e tecnológica, e para desenvolver a autocrítica, Adorno (1995) pensa em um 

confronto dinâmico, contraditório e não dicotômico, entre a racionalidade e a realidade, em 

instâncias universais e particulares, baseando-se nas relações entre sujeito e objeto, teoria e 

prática, essência e aparência, consciente e inconsciente etc. 

Repensar criticamente essas relações contraditórias pode auxiliar na compreensão dos 

processos sociais e transcender as atitudes alienantes. Todavia, é relevante considerar os 

aspectos subjetivos na compreensão da realidade, trabalhando interdisciplinarmente 
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(CARVALHO, 1991) ou transdisciplinarmente (D’AMBRÓSIO, 1997), em conjunto com as 

ciências sociais. 

A fragmentação dos conhecimentos pode agravar a crescente inequidade entre 

indivíduos, comunidades, nações e países. Em contrapartida, corroborar o conceito de 

transdisciplinaridade, ao interpretar que o conhecimento fragmentado pode limitar a 

capacidade de enfrentamento das situações novas, que emergem da complexidade do mundo e 

dos próprios conhecimentos, que ao serem transformados em ação, acrescentam novos fatos à 

realidade, pode amenizar essas desigualdades nas instâncias particulares e universais. 

O diálogo e a subjetividade nas interações das pessoas com a natureza e com as outras 

pessoas, compreendendo que há o pressuposto da ausência de consciência, e considerando 

consciência como saber que sabe, podem promover uma inversão de sentidos e relativizar a 

objetividade e a subjetividade, fixando a pessoa, separada do objeto mas reduzida a ele, de 

forma irrefletida. Para Adorno (1995b, p. 197), “a diferença entre sujeito e objeto perpassa 

tanto o sujeito quanto o objeto. Ela não deve ser absolutizada, nem apagada do pensamento. 

No sujeito, propriamente, tudo é imputável ao objeto; o que nele não é objeto faz estalar, 

semanticamente, o ‘É’”. 

Há uma tensão entre sujeito e objeto. Apesar da independência do objeto, o sujeito não 

é um simples receptáculo passivo no processo da cognição; ele existe na afirmação e na 

negação, de poder ou não vir a ser, em condições distintas. No processo de alienação, o objeto 

se sobrepõe ao sujeito, e na passividade ou na conformação, os contraditórios, sujeito e 

objeto, se conciliam, irrefletidamente. É necessário respeitar o objeto, admitindo sua 

independência em relação ao sujeito, o que o diferencia é o olhar. Revela-se a primazia do 

objeto e, para não se tornar ideologicamente subjetivizado ou relativizado, deve-se considerar 

o contexto, a história e a realidade. 

O sujeito, ao pensar que domina o objeto, está sendo dominado por ele. O diálogo 

entre a objetividade e a subjetividade deve ser pensado. O sujeito está sempre inserido num 

contexto e o objeto não é nada sem o sujeito, porque é aquilo com que o sujeito se relaciona. 

Como sujeito e objeto não se deixam definir, para que sejam conceituados, é necessário a 

autorreflexão da consciência objetificada, para facilitar o seu manejo conceitual. Considera-

se, assim, no processo de desenvolvimento da autocrítica, a reflexão do objeto do 

conhecimento, do sujeito cognoscente e do pesquisador. 

A autocrítica significa voltar-se para a compreensão do sujeito, para entender o 

universo objetivo e material, ou seja, Kantianamente, a volta ao sujeito no seu contrário; é 

uma proposta de Adorno e Horkheimer (1995) ao giro de Kant (Giro Copernicano) ao 
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contrário. Kant coloca a razão no polo central da cognição e não se preocupa com as questões 

sociais. Sendo assim, os objetos do conhecimento não aparecem em si, mas como fenômenos. 

Contudo, há a possibilidade de considerar um conhecimento transcendental, que investiga o 

que se pode conhecer seguramente. 

As pessoas podem conhecer até certo ponto, comandando o processo do 

conhecimento, mas não são capazes de esgotar todo o conhecimento da natureza. A 

perspectiva de que as pessoas podem conhecer leva-as a uma ação ou conduta, uma atividade 

voluntária orientada para o fim de conhecer – a práxis –, que está no sentido da transformação 

material da realidade, como uma ação transformadora consciente e utilizando instrumentos 

em ação que determinam a transformação das estruturas sociais. 

Nas relações com o outro, as pessoas constituem sua subjetividade e/ou 

individualidade na sociedade, que é a relação recíproca entre as pessoas. Os seres humanos 

são parte em relação ao todo, se transformam social e historicamente, determinando a 

consciência, cujas atribuições são impulsionadoras da ação dos seres humanos, na direção da 

transcendência, a partir das condições materiais. Uma formação humana, ampla e crítica 

constrói o ser social, como sujeito da práxis. E considerando o ser humano como sujeito da 

práxis, pela capacidade de transformar a realidade de forma consciente e não como um 

simples receptor passivo, no processo da cognição – que o distingue de outros seres –, o 

homem realiza a práxis pelo trabalho. 

O trabalho, nessa perspectiva, é uma expressão da práxis, sendo uma atividade 

produtora, criadora e realizadora, como componente fundamental da sociedade humana. As 

pessoas transformam a sociedade em que vivem e a si mesmas através do trabalho, 

configurando-se como seres sociais, que se realizam nas relações com a natureza e com os 

outros seres humanos. 

A práxis é o fundamento para a teoria. A teoria deve estar envolta na práxis, e vice-

versa. Deve existir um diálogo entre teoria e prática, num movimento de afirmação e negação, 

pensando, ao mesmo tempo, a relação entre sujeito e objeto. 

O enfraquecimento da capacidade teórica e a irracionalidade da atual estrutura social 

impede o desdobramento racional de uma teoria, o que leva a uma idealização da práxis e 

recai sobre o instinto em torno de sua autoconservação, levando à dominação, como resultado 

da falta de autorreflexão. Esse processo contribui para a desumanização e barbárie. O seu 

contrário, no caso, a autocrítica, a reflexão da práxis, o diálogo e a tensão entre as instâncias 

contraditórias, pode contribuir com a resistência à barbárie e romper com a alienação e 

fetichização da práxis. 
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As pessoas se realizam na relação com a natureza e com os outros seres humanos. A 

humanidade constitui a subjetividade na relação com os outros seres e com a natureza. A 

imersão do ser social se dá em diferentes culturas e contextos (natural, social, econômico 

etc.). Nas culturas e ao longo dos tempos, esse ser social busca respostas para problemas e 

situações distintas, bem como instrumentos teóricos, técnicas e habilidades para compreender, 

para saber e para fazer, em resposta às necessidades de sobrevivência e transcendência nos 

diferentes contextos e culturas. 

A HM surge como uma das respostas, que possibilita um repensar dos futuros 

professores em relação aos processos de desenvolvimento da Matemática, considerando as 

instâncias que unem os conhecimentos às culturas e aos contextos. Nessa ótica e considerando 

o conteúdo exposto, trazer os futuros professores a esse movimento de diálogo, 

desenvolvimento da autocrítica e da reflexão da práxis – não no sentido de conciliação, mas 

de tensão e embate entre as contradições que traçam o desencadear da HM – pode imprimir 

uma nova vitalidade para o campo de estudos da formação de professores e para o ensino da 

Matemática, considerando o seu desenvolvimento histórico e a diversidade cultural. 

A experiência histórica, política, cultural e social dos seres humanos, se esquivada dos 

conflitos entre as forças que obstaculizam o processo de assumir-se e as forças que trabalham 

a favor dessa manifestação, articula para a construção do elitismo autoritário. De acordo com 

Freire (1996), essa desconsideração, se alçada na formação docente, pode ser compatível com 

o treinamento pragmático, em contraponto com a formação docente associada ao exercício da 

criticidade, que pode implicar no desenvolvimento da curiosidade epistemológica. 

 

1.3. OS OBSTÁCULOS PARA A FORMAÇÃO HUMANA E HOLÍSTICA DOS 

FUTUROS PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

A autocrítica integrada ao ensino de HM na formação inicial de professores de 

Matemática se apresenta como possibilidade para a formação humana dos futuros professores. 

No entanto, consideramos que o desenvolvimento da autocrítica dos professores de 

Matemática pode ser ocultado pelos obstáculos que emergem das concepções contextuais 

relacionadas à própria ciência ou do papel dos documentos oficiais no ensino da Matemática, 

que podem alimentar os interesses elitistas. 

Matthews (1995) afirma que o ensino das ciências está em crise e que os obstáculos 

para a efetivação de sua melhoria, bem como para a formação humana dos estudantes, podem 

estar relacionados a diversos aspectos. Nesse cenário, destacaremos a seguir os obstáculos que 
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tratam de interferências que produzem a superficialização, a burocratização e a 

descontextualização do ensino das ciências e afetam a formação inicial de professores. 

Assim, para a construção de elementos que possam contribuir com a compreensão dos 

obstáculos para a formação holística de professores de Matemática, considerando a 

Matemática uma ciência transdisciplinar (D’AMBRÓSIO, 1997), lançamos mão de duas 

chaves para encontrar o caminho das reflexões sobre esses obstáculos. 

A primeira chave considera os pontos críticos do ensino das ciências destacados por 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004), no sentido de compreender o compromisso político e ético 

com o ensino das ciências e os interesses engendrados em todo o processo de 

profissionalização, em contraposição à formação humana. A segunda chave busca entender os 

movimentos atuais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as críticas que circundam 

seu cerne, para conhecer o cenário recheado de alertas sobre a padronização e a 

homogeneização do ensino, que, por exemplo, desconsidera o ensino da HM.  

 

1.3.1. Pontos críticos do ensino das ciências com ênfase no ensino da Matemática 

 

Corroboramos o pensamento de D’Ambrósio (2005), que pensa a Matemática como 

uma ciência transdisciplinar, uma expressão do conhecimento, construída pelas pessoas, 

enquanto seres históricos, sociais e culturais, no permanente e dinâmico processo social de 

busca pela transcendência dos limites do domínio vital: a sobrevivência. Ainda, a Matemática, 

assim como as outras ciências, pode ser aprendida e ensinada em um processo ad eternum 

pela busca do conhecimento. 

Com enfoque no ensino das ciências e na formação dos futuros professores de 

Matemática, buscamos fundamentos, em Cachapuz, Praia e Jorge (2004), para entender se, 

assim como nas outras ciências, o ensino da Matemática passa por dificuldades, para que 

possamos fazer uma intersecção dos pontos críticos do ensino das ciências com o da 

Matemática. 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004, p. 378) mencionam que “o modo como se ensina as 

Ciências tem a ver com o modo como se concebe a Ciência que se ensina, e o modo como se 

pensa que o outro aprende o que se ensina [...]”. Os autores compreendem que, para haver um 

aprofundamento dos aspectos da natureza das ciências, para além do domínio de técnicas e 

métodos, tendo em vista uma formação epistemológica dos professores, é necessário fazer 

conexões entre o ensino, a aprendizagem e as concepções de ensino, de aprendizagem e das 

ciências. 
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Nesse contexto, os autores fazem referência a dez pontos críticos que requerem 

mudanças ou alterações no ensino das ciências escolares, que são considerados diferentes do 

ensino das ciências fora do âmbito escolar. Sumariamente, esses pontos citados por Cachapuz, 

Praia e Jorge (2004, p. 378-379) estão relacionados: 

 à duração do ensino das ciências, que segundo eles começa tarde e termina cedo; 

 à visão positivista da ciência, que sobrevaloriza os contextos acadêmicos e ignora as 

articulações essenciais entre ciências, tecnologia, sociedade, ambiente, ética e cultura, 

colocando as ciências como uma ferramenta para a educação para a cidadania 

responsável; 

 à formalidade dos espaços para o ensino das ciências, que se limita, usualmente, ao 

interior da escola, ignorando as possibilidades de exploração dos sinergismos com a 

comunidade científica, dos trabalhos de campo, dos clubes de ciências, das visitas a 

centros de investigação, das instalações industriais, dos centros de ciências, dos 

museus de ciências etc.; 

 à subvalorização do desenvolvimento de competências e atitudes científicas, que são 

ignoradas em favor da avaliação de aprendizagens do “corpo de conhecimentos” 

considerados mais importantes para que o aluno seja um cidadão e profissional 

responsável; 

 ao ensino não experimental; 

 ao uso simbólico das tecnologias da informação e da comunicação como recurso 

didático pelos alunos; 

 à ausência da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade no ensino das ciências; 

 à sobreposição do caráter transmissivo sobre o investigativo no ensino das ciências; 

 à burocratização das funções dos professores; 

 ao privilégio da extensão e não da profundidade nas abordagens programáticas do 

ensino das ciências, em que o interessante é cumprir o programa, o currículo e, desta 

forma, promover a excelência das aprendizagens inclusas no “corpo de 

conhecimentos” e que sejam necessárias para a profissionalização do cidadão 

responsável. 

No desenvolvimento dessas ideias sobre o tema, os autores elencaram pontos 

considerados críticos, ao perpassarem os processos de superficialização, burocratização e 

descontextualização do ensino. Concomitantemente, abrangeram questões relacionadas à 

formação ou deformação de cidadãos ou técnicos responsáveis por exercer uma atividade em 
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alguma área específica do conhecimento, conhecidos como especialistas. Segundo os autores, 

todo esse processo carrega em si os interesses intrínsecos das classes dominantes em manter a 

sociedade controlada e a serviço, além de fragmentar os conhecimentos e limitar a formação 

humana dos futuros professores, promovendo um ensino técnico e profissionalizante. 

O ensino das ciências, nessa ótica, pode ser considerado infértil e desinteressante, já 

que não há o desenvolvimento da curiosidade natural e do interesse, tornando as ciências uma 

ferramenta ou recurso utilitário para que se promova a formação técnica e especializada para 

o trabalho, em que são considerados apenas os conhecimentos necessários a uma prática 

específica, como um contraponto à formação humana, ampla e holística dos seres humanos. 

A formação de professores tem se limitado aos aspectos teóricos e práticos das 

ciências, desconsiderando os aspectos históricos e filosóficos necessários para as suas práticas 

profissionais (EL-HANI, 2006, p. 3). Sendo assim, há desafios e obstáculos a serem 

superados para o desenvolvimento de uma formação inicial mais humana e abrangente dos 

professores de Matemática. 

A formação dos futuros professores deve ressignificar o ensino de Matemática. As 

abordagens contextuais podem possibilitar a transcendência da simulação de atividades 

investigativas e a introdução dos aspectos teóricos e práticos sem contextualização histórica, 

além de desenvolver a humanização das ciências, já que permite conexões pessoais, éticas, 

políticas e culturais em todo o processo de ensino e aprendizagem das ciências4. 

As contribuições da História da Matemática para a formação dos futuros professores 

se alargam quando se enxerga, amplamente, a Matemática no horizonte. A Matemática, nessa 

ótica, é uma das ciências, uma manifestação cultural ou uma atividade humana, observada em 

um contexto social (STRUIK, 1985). Segundo o autor, a História da Matemática não acontece 

em um movimento constante e invariável; pelo contrário, há um dinamismo relevante nos 

processos de desenvolvimento da Matemática. Além disso, o autor defende que a História da 

Matemática pode contribuir para o desenvolvimento da Matemática e de seu ensino. Assim, 

colabora e escreve razões para se estudar a História da Matemática. 

Tais razões contemplam as colaborações da História da Matemática para: a 

alimentação das curiosidades históricas sobre a origem e o desenvolvimento da Matemática; o 

ensino e a pesquisa pelo estudo de autores clássicos; a compreensão das heranças culturais e 

as relações com os outros saberes; a permissão de uma aproximação entre os profissionais de 

diversas áreas, reduzindo as fragmentações dos saberes; o envolvimento nas tendências da 

                                                 
4 Mais uma vez, considerando a Matemática como uma das ciências, já que não defendemos a fragmentação dos 

conhecimentos. 
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Educação Matemática na diversidade de espaço e tempo; e para tornar o ensino da 

Matemática mais interessante. Em resumo, ao defender esse ponto de vista, Struik (1985) 

argumenta pela aproximação entre História da Matemática e ensino da Matemática, em uma 

perspectiva mais holística, que possibilita a diversidade de interpretações sobre os períodos 

históricos no desenvolvimento matemático. 

Auth e Angotti (2003) discutem a aproximação entre o conhecimento científico e o aluno, de 

forma a reduzir as concepções e imagens distorcidas que os alunos trazem de sua vida exterior 

à escola e que recebem na escola. Ao professor, cabe reconhecer que há dificuldades para 

formar a consciência de seu papel no ensino, além de problemas com a formação de 

concepções histórico-epistemológicas das ciências e práticas pedagógicas e didáticas, o que se 

deve ao trabalho isolado e individualizado ao longo da prática docente e às contradições na 

Formação Inicial de Professores. Esses fatores podem levar a um bloqueio no 

desenvolvimento das ciências, pois não permitem que conhecimentos novos possam ser 

percebidos. 

Em respeito ao ensino das ciências, dentre elas a Matemática, o professor deve 

conduzir reflexões contextualizadas histórica, política, econômica e socialmente, para que 

sejam concernentes às mudanças, às contribuições e às ações de desenvolvimento do ser 

humano como um sujeito da práxis, em busca de superação das atitudes alienantes. 

 

1.3.2. O papel dos documentos oficiais na configuração da formação inicial 

 

O cenário está recheado de alertas sobre a centralização e a padronização curricular, 

que, desvinculada do respeito à diversidade e às práticas educativas, pode acarretar riscos para 

os processos educativos e para a formação de professores. Nesse contexto, consideramos os 

documentos oficiais como um dos obstáculos para a formação humana, ampla e holística dos 

futuros professores de Matemática. 

As licenciaturas, cujo objetivo, pela legislação, é formar professores para a Educação 

Básica, são questionadas por Gatti (2010). Seus questionamentos perpassam a 

institucionalização das licenciaturas, as estruturas institucionais, os currículos e os conteúdos 

formativos. Considerando os estudos que manifestam preocupação com os problemas 

relacionados aos propósitos formativos das licenciaturas, a autora debate os vários fatores que 

promulgam ao professor a responsabilidade pelo baixo desempenho das redes de ensino. 

Gatti (2010) também discute os vários fatores que convergem para a atual situação do 

ensino e da aprendizagem no país, como, por exemplo, as políticas educacionais de formação 
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de professores, o financiamento da Educação Básica, os aspectos culturais, a naturalização da 

situação crítica das aprendizagens para as camadas populares, a estrutura e gestão das escolas, 

a formação dos gestores, as condições sociais e a escolaridade dos pais, os planos de carreira, 

os salários e as condições de trabalho do professorado. 

Em uma tentativa de entender a problematização da formação inicial de professores, 

nos apropriamos das atuais discussões sobre a BNCC, desencadeadas pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e pela Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 

Em nota, as associações se manifestam contrárias às ações e políticas de formação de 

professores adotadas na licenciatura, às mudanças nas orientações curriculares e às 

implicações das reformas curriculares nas áreas específicas. Essas políticas advêm da adoção 

das matrizes homogeneizadas propostas pela BNCC, que afetam a formação de professores. 

No texto de apresentação da terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017, p. 5), ela é 

apresentada como “fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do 

campo educacional e com a sociedade brasileira”. Porém, quando a ANFOPE (2017) se 

posiciona sobre o conteúdo da BNCC, alega não aceitar o documento do ponto de vista 

curricular, pedagógico e educacional, além de reputá-lo como mais um retrocesso imposto 

pelo governo. Considera, em nota, que grupos de entidades científicas, sindicais e estudantis 

se manifestam contrários à BNCC desde a sua primeira versão. Sendo assim, se for 

implantada, nesta versão, sem modificações, não se pode afirmar que haja negociação com os 

diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, não sendo, portanto, 

“fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional 

e com a sociedade brasileira”, conforme defendem. 

Ainda no texto de apresentação da BNCC (BRASIL, 2017, p. 6), argumenta-se que, 

em distintos momentos de sua elaboração, houve a consulta de leitores críticos e a produção 

de pareceres relativos à sua construção. No entanto, os aspectos dos embates entre as 

associações dos profissionais da educação e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

podem colocar a validade desses pareceres em cheque. Segundo a ANFOPE, a forma como os 

debates procedem descaracteriza o Fórum Nacional de Educação, previsto pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE), e ameaça o cumprimento das metas do PNE, que, dentre outras, 

conjecturam, para a democracia educacional, a formação humanística, cultural e tecnológica, 

além da valorização dos profissionais da educação. 

Ao consultar a terceira versão da BNCC, em busca de elementos da História da 

Matemática, encontramos o termo “História da Matemática” apenas duas vezes, na 
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apresentação da Matemática para os anos finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, p. 

254-255). Assim, tal termo não consta nas outras etapas do documento, que abrangem da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Como em um salto de paraquedas, fala-se em História da Matemática apenas na 

apresentação dos componentes curriculares da Matemática, como um recurso didático para 

despertar interesse e representar um contexto significativo para aprender e ensinar 

Matemática. Em seguida, lança-se a integração desse recurso para a sistematização e 

formalização dos conceitos matemáticos, dando sentido ao contexto, como foi apresentado. 

Nessa perspectiva, a História da Matemática é usada como uma fonte de consulta para se 

conhecer a origem dos conceitos já existentes e auxiliar na resolução e reelaboração de 

problemas, como em uma receita, mudando-se alguns dados e/ou valores. Depois, o termo 

“História da Matemática” não é contemplado em outro momento, nem nas unidades 

temáticas, nos objetos de conhecimento ou nas habilidades, terminologias utilizadas na BNCC 

(BRASIL, 2017). 

Dessa forma, não há respaldo da BNCC para o desenvolvimento das abordagens 

históricas da Matemática. A construção do conhecimento histórico da Matemática não pode 

estar associada à desvalorização das conjunturas de seu desenvolvimento. A falta de coerência 

nas abordagens referentes à História da Matemática pode acarretar danos ao desenvolvimento 

dos conceitos matemáticos, bem como das metodologias de ensino que consideram o 

desenrolar histórico da Matemática. 

Sendo assim, trazer reflexões sobre esse tema, como um aporte teórico e metodológico 

para a formação inicial de professores, pode auxiliar no enfrentamento dos debates e 

institucionalizações impostos pelos documentos e políticas educacionais que truncam a 

formação humana de professores. 

Nessa perspectiva, para afunilar as ideias e conjecturar que a formação humana pode 

transcender a reificação humana, nos embasamos na reflexão que tangencia o movimento das 

ciências para uma formação humana e ampla, oportunizando aos professores a possibilidade 

de conduzir reflexões contextualizadas, que possam contribuir para o desenvolvimento do ser 

humano como um sujeito da práxis, em busca de superação das atitudes alienantes e 

entendendo a Matemática como uma construção humana. 
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1.4. POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DAS ABORDAGENS HISTÓRICAS 

PARA A FORMAÇÃO HUMANA DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E A 

MELHORIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Após as reflexões sobre os obstáculos a serem enfrentados para a formação humana de 

professores, Shiroma e Evangelista (2015) trazem a história e a epistemologia como 

possibilidades de formação humana e potencialização dos processos de ensino. Nessa 

perspectiva, a seguir desenvolveremos reflexões para construir elementos que possam ser 

considerados como possibilidades para a formação humana dos futuros professores de 

Matemática, bem como potencializar o ensino da Matemática considerando as abordagens 

históricas. 

O ensino das ciências – e dentre elas a Matemática, cerne desta pesquisa –, conforme 

defendido por Cachapuz e Paixão (2003), deve estar centrado na inter-relação de dois 

componentes básicos: o conhecimento das ciências e o contexto social. Para os autores, é 

necessária uma atenção maior às contribuições da história e filosofia da ciência para o ensino 

das ciências, já que a insuficiente consideração da natureza das ciências nas estratégias de 

ensino dificulta esse diálogo. 

Em uma análise crítica do desempenho dos professores no enquadramento de um 

modelo de formação de professores, Cachapuz e Paixão (2003) constataram o distanciamento 

no âmbito do ensino das ciências e as práticas dos professores. Sendo assim, a partir do 

exposto, consideraram a articulação para a formação de professores. É relevante para o 

professor se apoiar em aspectos concretos e significativos no âmbito da sua prática, 

considerando as interpretações críticas das teorias, as controvérsias nas interpretações 

contextualizadas dos episódios históricos e as dificuldades conceituais. 

Considerando a ampla potencialidade de propagação das ideias e ideologias pelos 

professores, é necessário repensar sua formação com abordagens históricas e filosóficas, na 

busca por possibilidades de transformação das concepções distorcidas e simplistas, que são 

reproduzidas ao longo dos anos, para então poder embargar o esforço dos projetos 

hegemônicos. Esses projetos estabelecem estratégias de monitoramento sobre os resultados, 

os quais representam os produtos dos processos educativos, cujo foco está na qualidade da 

educação em uma perspectiva de formação do trabalhador com mentalidade operária 

(SHIROMA; EVANGELISTA, 2015), não de cidadãos com formação humana. 

Não se trata de considerar as abordagens contextuais do ensino das ciências incluídas 

nos processos de construção do conhecimento científico aleatória e indistintamente, mas 
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considerá-las no contexto histórico, filosófico e cultural em que a prática científica tem lugar 

(EL-HANI, 2006). 

Ao pensar em ciências, nos remetemos a Feyerabend (2011, p. 146), quando considera 

que: “a ciência é um processo histórico heterogêneo e complexo, que contém antecipações 

vagas e incoerentes de ideologias futuras, ao lado de sistemas teóricos altamente sofisticados 

e formas de pensamento antigas e petrificadas”. 

Nesse sentido, o autor considera haver elementos disponíveis na forma de enunciados 

claramente redigidos e outros que estão ocultos; sendo assim, eles se tornam conhecidos pelo 

contraste e por comparação com concepções novas e fora do comum. Segundo Feyerabend 

(2011), não há ideia alguma que não possa aperfeiçoar o conhecimento, e ainda complementa 

que a história do pensamento é absorvida nas ciências e utilizada para aperfeiçoamento de 

cada teoria, sem rejeitar as interferências políticas, que também podem auxiliar na 

transcendência da transmissão de conhecimentos acabados e da preservação do status quo. 

A formação simplista de professores pode estar associada à ingenuidade ao se 

trabalhar as ciências sem refletir, teoricamente, a epistemologia e a história delas. Incorporar 

história, filosofia e epistemologia das ciências na formação de professores pode integrar os 

futuros professores nas atividades e proporcionar uma formação humana e holística. A 

melhoria no ensino das ciências pode estar abrigada no conhecimento epistemológico e 

histórico, além de outras reflexões que podem contribuir para o aprimoramento do ensino das 

ciências.  

A incorporação de disciplinas, de forma a cumprir um currículo sem reflexão e sem 

discussão, não apresenta benefícios e contribuições para a formação das concepções dos 

futuros professores. É preciso refletir a construção do conhecimento, considerando que o 

conhecimento escolar também é científico. 

Apesar de não ser o lócus da pesquisa, por considerar que os futuros professores de 

Matemática são autores na composição da Educação Básica, corroboramos a abordagem dos 

conceitos matemáticos construídos historicamente, como recurso para desenvolvimento do 

conhecimento epistemológico e histórico, desde a Educação Básica. Uma possibilidade que, 

conforme destacamos anteriormente, é limitada pela desconsideração da História da 

Matemática na BNCC. 

Os professores podem trabalhar a História da Matemática de forma crítica e reflexiva, 

como um dos passos para contextualizar o ensino e permitir o desencadeamento de discussões 

e embates sobre as ciências. Nessa perspectiva, é possível que haja o desenvolvimento da 

capacidade de produzir interpretações próprias sobre os fenômenos em estudo. Porém, a 
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subjetividade está na composição das transposições didáticas sobre os fenômenos e conceitos. 

Dessa forma, consideramos não haver neutralidade nas transposições compartilhadas pelos 

professores. Os professores recebem as informações e as interpretam. Há possibilidade de que 

suas crenças e concepções estejam enraizadas em uma visão unívoca e direcionada para o 

ensino das ciências clássicas. O ensino, nesse âmbito, pode culminar no bloqueio do 

movimento da construção do conhecimento científico e histórico. 

O conhecimento científico racionalista e das verdades absolutas é posto em cheque. 

Contudo, se as ciências são tomadas como progressivas e discutíveis, mas não são teorizadas, 

podem tender à subjetividade e cair em contradição consigo mesmas. Uma teoria pode ser 

defendida, refutada, discutida, questionada etc. A reflexão sobre esses confrontos enriquece as 

teorias. Sendo assim, nessa perspectiva, o conhecimento científico pode ultrapassar as 

barreiras positivas, que descontextualizam o conhecimento em relação ao tempo, espaço, 

sociedade, política, economia etc. 

Os embates históricos no desenvolvimento das ciências, discutidos por Auth e Angotti 

(2003), mostram a limitação das teorias, as quais estão em constante movimento e 

discutibilidade, em um mundo dinâmico e político. Os professores podem levar essas 

incongruências, conflitos, embates e contradições para a sala de aula, no sentido de instigar 

momentos de argumentação, defesa e contraposição, discutindo as ciências num âmbito mais 

contextualizado e temporal. 

Quando o professor se prende a paradigmas, ele restringe as condições de buscar 

novos conhecimentos. Aceitar que há discutibilidade nas ciências e que uma teoria sozinha 

não consegue responder a todas as perguntas, leva a considerações sobre o repensar do papel 

dos professores, com suas limitações e dificuldades, na formação de concepções e na 

realização de mudanças significativas para o ensino das ciências. 

Auth e Angotti (2003) relacionam esses arranhões na prática docente com a autonomia 

relativa dada à escola e ao professor, e entendemos autonomia como a dimensão social da 

formação humana (FREIRE, 1996, p. 7). Assim, esses autores discutem que essa relação se dá 

na fragmentação da educação, de um modo geral, para atender aos interesses políticos, 

econômicos e filosóficos de uma sociedade regrada e voltada para a manutenção do sistema 

capitalista. 

A expressão “autonomia relativa”, mencionada no parágrafo anterior, pode estar 

associada à condição profissional dos professores, que, na perspectiva da proletarização, de 

acordo com Contreras (2002), perdem o controle e o sentido sobre o próprio trabalho e, 

consequentemente, sobre a autonomia. Assim, em um processo de racionalização do trabalho 
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dos professores, com a perda de controle sobre seu próprio trabalho, há a separação entre 

concepção e execução no processo produtivo e a desqualificação dos professores. No processo 

intrusivo de proletarização do trabalho, os professores recebem estipulações bem detalhadas 

sobre o que devem fazer e saber para cumprir os projetos escolares e assegurar o controle 

ideológico e técnico no ensino. 

Segundo Freire (1996), a autonomia, considerando que ela vai se constituindo nas 

inúmeras decisões que são tomadas ao longo do tempo, deve se expandir ao educando e ao 

educador, sendo coerente com o exercício da capacidade de aprender e ensinar, enquanto 

sujeitos dialógicos, não como objetos dos processos educativos. Esse exercício exige dos 

professores uma reflexão crítica permanente sobre sua prática e as relações intrincadas no 

ensino e na sociedade. 

Freire (1996, p. 53) argumenta que não se pode ser professor quando não se percebe, 

cada vez melhor, que, por não poder ser neutra, sua prática exige dele uma definição, um 

posicionamento, uma decisão, uma ruptura, colocando-se em luta contra a discriminação, a 

dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. O professor deve se considerar 

capacitado para ensinar coerentemente os conteúdos para a preparação científica crítica e sem 

arrogância. 

Na busca pela superação da autonomia relativa dada aos professores e à escola, as 

perspectivas pedagógicas pautadas na história e na filosofia das ciências podem intensificar as 

reflexões sobre as interpretações ingênuas dos professores das ciências e conduzir ao 

aprimoramento da construção do conhecimento científico. A reflexão na ação tende a fazer 

emergir pressupostos e técnicas, mas também os valores e propósitos presentes no 

conhecimento organizacional. Nesse sentido, o professor passa a questionar a definição de 

suas tarefas, as teorias na ação, das quais ele se apropria, além das medidas de controle e 

relações sociais as quais está sujeito. 

Villani (2001, p. 175) remete a uma nova perspectiva, na qual o ensino tem dimensões 

mais amplas, em que os alunos não sejam moldados à imagem dos professores. Fazer com 

que se encaixem e se adequem a um modelo pode tornar o ensino pouco eficiente e 

insatisfatório, além de não respeitar as diferentes visões de mundo. Assim, o autor propõe 

uma educação em ciências com diálogo entre alunos e professores. 

O conhecimento no contexto escolar pode ser considerado um constructo coletivo, que 

agrega funções aos professores e aos alunos. Desse modo, do ensino se ocupam os professores 

e da aprendizagem, os alunos, alimentando um processo educativo de reprodução. Porém, o 

professor também aprende e o movimento dinâmico do ensino e da aprendizagem deve 
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considerar os dois caminhando na direção da apreensão do conhecimento, como objeto do 

diálogo, não da reprodução. O diálogo e a tensão entre ensino e aprendizagem podem auxiliar 

no aprimoramento dos processos de construção dos conhecimentos.  

Para Freire (1996), é relevante que professores e alunos conheçam a dialogicidade em 

suas posturas e que esse diálogo não seja apassivador, mas aberto, curioso e indagador ao 

falar e ao ouvir. Aos professores, enquanto falam criticamente, é interessante trazer os alunos, 

enquanto ouvem criticamente, até a intimidade do pensamento de construção dos 

conhecimentos, mas não como um objeto de seu discurso, e vice-versa. 

O diálogo entre professores, a coletividade de atividades dos professores em sua 

profissão, bem como dos alunos em seus estudos, seria uma possibilidade de trazer novas 

interpretações para um mesmo episódio histórico da ciência. Freire (1996) sugere a 

apropriação de atividades que atendam às necessidades do ensino e da aprendizagem das 

ciências. Atividades que caminhem na direção da formação crítica, reflexiva e atenta às 

diferentes interpretações de uma mesma teoria. As teorias devem ser consideradas inseridas 

num contexto social, político e econômico com tendências a inibir as mudanças necessárias 

para que se tenha uma sociedade mais atuante. 

Cachapuz e Paixão (2003) respaldam as discussões sobre a valorização dos temas 

epistemologicamente relevantes para a formação de professores, para que possam construir 

opiniões fundamentadas e críticas realçando o processo de construção do conhecimento 

científico e valorizando a história das ciências, articulada à reflexão epistemológica. 

Para trazer essas reflexões para o ensino da Matemática, nos apoiamos em Maria 

Bicudo (1999), que enaltece a amplitude, abrangência e relevância nos atos do ensino, além 

de suas conexões com a História da Matemática e as realidades dos alunos, considerando os 

conhecimentos desenvolvidos em ambientes formais e não formais.  

Na perspectiva da ausência de neutralidade na Educação Matemática, abordar as 

questões do ensino, da aprendizagem e da cultura, em uma dinâmica não linear em análises 

históricas, filosóficas, críticas, reflexivas e ressignificativas das limitações teóricas e 

metodológicas do ensino tradicional, buscando a transcendência das posturas tradicionais do 

ensino por transmissão e projetando-se para um processo dinâmico de construção histórica, 

cultural e social da Matemática, poderia contribuir para a adoção de metodologias de ensino 

voltadas para a construção dos conhecimentos, e não para a reprodução deles. 

Existem possibilidades de se encontrar vias que possam conectar o processo educativo 

e a escola na direção do bem-estar dos homens, sem que haja o privilégio de algum saber, mas 
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que eles estejam associados e atendam aos domínios da mente, do social e do meio ambiente 

(CUNHA, 2001). 

 

1.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

O artigo de Auth e Angotti (2003), a respeito das contribuições epistemológicas para o 

processo de ensino-aprendizagem de ciências, distancia-se temporalmente, porém soa 

contemporâneo. Ainda hoje, é necessário concentrar esforços na formação inicial e 

continuada, tanto de professores iniciantes como dos mais experientes, para que possam 

refletir sobre a própria prática docente e chegar a uma prática pedagógica mais coletiva, 

interativa, tecnológica e dinâmica, em uma perspectiva voltada à reflexão histórica e 

epistemológica. Apesar desse distanciamento temporal do artigo, é como se nada tivesse 

mudado nesses dezesseis anos e, se nenhuma atitude convergente sobre a formação crítica, 

reflexiva, histórica e epistemológica dos professores for assumida, é provável as 

transformações nesse contexto sejam escassas nos próximos anos. 

Sabemos que essa tarefa não é fácil de ser executada, por vários motivos. Por 

exemplo, a disponibilização de materiais didáticos fragmentados, acríticos e excludentes, em 

relação ao uso da história e da epistemologia das ciências, além da obrigatoriedade de se 

cumprir um currículo engessado e carregado de interesses que se voltam contra a formação 

humana e crítica dos indivíduos. 

Segundo Freire (1996), o saber da história é uma possibilidade, não uma 

determinação, em um mundo que não é, mas está sendo. Um mundo em que os indivíduos não 

são objetos da história, mas sujeitos. Sujeitos não neutros, que intervêm na realidade e têm a 

possibilidade de mudar. Essas mudanças são alimentadas por curiosidades e reflexões críticas 

que movem e inquietam os sujeitos no sentido da construção do conhecimento.  

Nesse sentido, as ações educativas são uma forma de intervenção humana no mundo, 

sendo uma intervenção para além da apreensão dos conteúdos ensinados e/ou aprendidos em 

um formato reprodutivo da ideologia dominante, desmascarando-a e considerando o diálogo e 

a contradição, simultaneamente, nos episódios que são interpretados sem neutralidade pelos 

sujeitos históricos e sociais (FREIRE, 1996), que podem observar, comparar, avaliar, 

escolher, decidir, intervir, romper, optar, em diversos aspectos, como a sociedade, a 

economia, a política, a saúde, as relações humanas, a propriedade, o direito ao trabalho, a 

terra, a educação, a natureza etc. 
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Para Freire (1996), a história compreendida de maneira mecanicista não seria lugar 

para a decisão humana e poderia asfixiar a prática educativa humanizante. Segundo ele, se a 

formação integral dos seres humanos e o contorno geográfico e social fossem 

desconsiderados, a formação se reduziria ao puro treino, com a verticalidade da fala – de cima 

para baixo –, eliminando as possibilidades de democratização da fala com e do diálogo. 

A Formação Inicial de Professores, em contraponto à verticalidade das relações 

humanas, deve insistir na constituição dos saberes necessários, pressupondo a importância das 

relações dialógicas entre teoria e prática, considerando os contornos ecológicos, sociais, 

econômicos e políticos para a formação humana dos futuros professores. Entendemos que 

esses aspectos podem afetar a compreensão do mundo, a capacidade de ensinar e de responder 

aos desafios da prática docente. 
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2. O CAMINHAR DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

 

A História da Matemática está engendrada no âmago da Matemática, constituindo uma 

parte elementar em sua composição, o que, de certa forma, influenciou em sua incorporação 

no campo de pesquisa da Educação Matemática, bem como na matriz curricular da formação 

inicial de professores, na qualidade de disciplina. 

Neste capítulo refletimos sobre a História da Matemática, destacando a sua construção 

histórica, os fatores políticos engendrados em sua composição, os interesses econômicos e 

ideológicos que tangenciam uma luta de classes sociais e interferem na cultura e nas 

abordagens escolares. Dessa forma, este capítulo acolhe as reflexões sobre a construção do 

objeto de estudo desta pesquisa, solicitando a identificação de elementos que possam 

fundamentar a aproximação e as relações do ensino da História da Matemática com a 

formação inicial dos professores de Matemática, na perspectiva da formação humana. 

Inicialmente, com foco na construção do objeto de estudo, percorremos o caminho da 

História da Matemática acrescido de sua aproximação com a formação de professores e o 

ensino da Matemática. A disciplina História da Matemática para a formação dos futuros 

professores traz possibilidades de abordagens e perspectivas que podem conduzi-los para o 

centro do desenvolvimento histórico da Matemática e potencializar a construção dos 

conhecimentos matemáticos que, nessa abordagem, são ensinados e apreendidos de forma 

crítica e criativa.  

Na trajetória da compreensão dos processos de desenvolvimento histórico da 

Matemática, nos movimentamos pelos contextos. Por considerarmos a relevância do meio 

social no desenvolvimento histórico, contemplamos os aspectos relevantes da construção da 

disciplina para a formação inicial e a possibilidade de sua abordagem como aporte teórico e 

metodológico para o ensino da Matemática, com a compreensão das questões epistemológicas 

engendradas nesse encadeamento de ideias. 

Em seguida, fazemos um breve histórico permeando o desdobramento da Matemática 

e da História da Matemática no Brasil e sua construção como um campo de pesquisa 

científica. Buscamos conhecer os campos emergentes de pesquisa sobre a História da 

Matemática e a formação de professores, especialmente o que tange a disciplina HM na 

graduação e suas relações com o ensino da Matemática. Como fonte de dados e informações, 

produzimos uma revisão de literatura para entender o cenário brasileiro da pesquisa sobre a 

formação de professores e da História da Matemática. 
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Nessa conjuntura, buscamos entender como a disciplina HM e os professores emergem 

nas pesquisas. E para compreender o papel dos professores nas pesquisas em História da 

Matemática, pensamos na formação dos futuros professores com possibilidades e limites da 

disciplina HM, amparada no ensino da História da Matemática para a formação humana dos 

futuros professores e para a potencialização do ensino da Matemática. 

Conduzimos os pensamentos para um repensar da disciplina HM para a formação 

crítica e questionadora dos futuros professores de Matemática, considerando as perspectivas 

da Educação Matemática, que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), concebem a 

Matemática como um meio ou instrumento relevante à formação intelectual e social de 

crianças, jovens e adultos, incluindo dos professores de Matemática, permitindo educar-se 

pela Matemática, considerando os trajetos de construção dos conhecimentos matemáticos. 

Alimentamos as reflexões sobre a relação entre a História da Matemática e o educador 

matemático, em consonância com a formação humana do ser social. O debate que acompanha 

a disciplina HM nas universidades, como um dos componentes de construção do 

conhecimento matemático holístico, possibilita a superação das fragmentações e estruturações 

dicotomizadas do saber e do fazer matemático, permitindo que haja a construção da 

autocrítica e da criatividade. 

O fluxo das informações obtidas no estudo da literatura, sobre o tema História da 

Matemática, alimenta a problematização dos aspectos metodológicos que tangenciam e 

transversam sua inserção na matriz curricular como disciplina na formação inicial de 

professores de Matemática. 

 

2.1. O CAMINHAR DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA: CONSTRUINDO O OBJETO 

 

Para pensar a conexão entre a História da Matemática e o ensino de Matemática, 

Nacarato e Paiva (2007) propõem discutir e analisar questões referentes ao domínio 

metodológico de investigação em formação de professores, à concepção da ciência 

Matemática, à Matemática, à vivência matemática necessária para as atividades profissionais 

de professores e à formação matemática, didática e pedagógica dos professores que ensinam 

Matemática. Os autores ressaltam a necessidade de se considerar os desafios contemporâneos 

da interdisciplinaridade, da multiculturalidade e do acesso às novas tecnologias. Além disso, 

discutem que as preocupações se ampliam ao pensar na projeção dos resultados de pesquisas 

sobre as políticas públicas. 
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Fauvel e Maanen (1997) discutem que o uso da História da Matemática na Educação 

Matemática requer atenção à base de formação dos professores e à natureza da História da 

Matemática, que, segundo eles, deve considerar tanto as heranças locais para o 

desenvolvimento da Matemática quanto as contribuições das outras culturas para fundamentar 

a base de conhecimentos e experiências. 

Nesse contexto, considerando o objeto de estudo da pesquisa, pressupomos que a 

História da Matemática existe desde que existe a História, e as compreendemos em uma 

relação de interdependência. Pela ótica de D’Ambrósio (2005), a História da Matemática não 

é um mirante para o passado, mas uma plataforma para o futuro. Sendo assim, o presente é 

alimentado pelo passado e é o caminho para o futuro. 

Nessa relação, segundo D’Ambrósio (2005), passado, presente e futuro, se 

considerados desassociados e dicotomizados, podem fugir ao encadeamento da vida. De 

acordo com o autor, a unidade deles é um fortificante que os encadeia em um ciclo de 

questionamentos. Se instaurada uma escala de mérito, poderia provocar uma fissura no 

desenvolvimento dos conhecimentos. D’Ambrósio (1999) afirma ser um equívoco considerar 

a História uma narrativa de eventos que se sucederam em um espaço geográfico limitado. 

Segundo o autor, a História está relacionada a uma visão global, em tempo e espaço, que 

percorre culturas, civilizações e gerações. 

A relação entre passado, presente e futuro de uma sociedade carrega desafios para o 

seu desenvolvimento. Referimo-nos à sociedade considerando-a comandada por uma elite e 

alienada de sua própria condição, em que o ser humano mais parece coisa do que ser humano. 

O desafio está em possibilitar a descolonização da sociedade, desatando amarras que prendem 

os seres humanos na condição de objetos, não de sujeitos. Essa liberdade possibilitaria aos 

sujeitos a oportunidade de se desenvolverem e se transformarem, como sujeitos de sua 

História (FREIRE, 1967, p. 35). 

Para Freire (1967, p. 35), a educação não existe fora das sociedades humanas, assim 

como não há ser humano no vazio. Uma sociedade se transforma e se contradiz com 

intensidade, compondo um amplo espectro de embates em seu processo de configuração. 

Assim, a educação deve ser edificada para combater a educação alienante das massas, cuja 

constituição está na perspectiva da domesticação. As condições históricas da sociedade, na 

perspectiva da domesticação, se respaldam no interesse de manutenção das massas alienadas. 

Desenvolver a educação, proporcionando aos sujeitos uma postura de autocrítica e reflexão, 

sobre tempo e espaço, permitiria o aclaramento da consciência. Relembrando que entendemos 

a consciência como o saber que sabe. 
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A educação poderia integrar os seres humanos com sua própria História. 

Consideramos, nesta pesquisa, uma educação libertadora como aquela em que as pessoas são 

respeitadas enquanto seres humanos, e não objetos massificados, domesticados e 

democraticamente inexperientes. 

Nessa perspectiva, os seres humanos são sujeitos e autores de sua História. Sendo 

assim, a formação humana dos futuros professores de Matemática vem na ótica de educação 

traçada por Freire (1967). O diálogo, a reflexão e a autorreflexão, na compreensão de Freire 

(1967), respaldam a passagem da ingenuidade à criticidade dos seres humanos, tornando-os 

capazes de resistir aos acentuados ataques da emocionalidade da transição ingênua para a 

crítica. Os seres humanos, ao mesmo tempo, ampliam a capacidade de captar os desafios 

dessas mudanças e decidem sobre suas responsabilidades sociais, políticas, históricas etc., 

para uma formação dialógica e contextualizada. 

Considerar a história e a cultura da sociedade implica na postura interferente dos 

sujeitos sobre o contexto. A contextualização, de acordo com Carvalho (1991), não deve 

obedecer às necessidades práticas da Matemática, mas dar sentido aos conceitos matemáticos 

presentes no processo educativo. 

D’Ambrósio (2009) vê a educação como uma estratégia de sobrevivência e 

transcendência dos grupos culturais, um estímulo de desenvolvimento individual e coletivo. 

Sua perspectiva sobre a Educação Matemática respalda a discussão sobre a contextualização e 

a interdependência entre a Matemática e a Educação, possibilitando abordagens holísticas da 

EM, minimizando a fragmentação disciplinar e propondo um tratamento transdisciplinar. 

Nesse contexto, os futuros professores de Matemática são convidados a fazer o movimento de 

auxílio à construção dos sujeitos atuantes sobre o seu próprio contexto, ante uma educação de 

cima para baixo, que deleta as possibilidades da integração dos sujeitos na sociedade, na 

humanidade, na natureza e no cosmos. 

A Matemática, uma das ciências, é uma atividade humana contextualizada. Não há um 

conceito final para a História da Matemática. Sendo assim, a problematização e a 

historicização dos fatos estão vinculadas às perspectivas dadas pelos indivíduos envolvidos na 

produção dos conhecimentos matemáticos. Em se tratando de uma atividade humana, 

devemos considerar que há diferentes interpretações para o mesmo episódio histórico. Os 

estudos das transformações históricas na Matemática indicam um sentido, que é empregado 

pelo próprio ser humano, mediante suas interpretações e considerações sobre os contextos. 

O nutriente das ciências está na capacidade de ser contestável. A interação 

concomitante com a natureza e com os outros seres produz, nos indivíduos, a necessidade de 
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transcender à sobrevivência e até de imitar a natureza, no sentido de querer dominá-la para 

transformá-la. A necessidade de transcender e a capacidade de contestar possibilitam o avanço 

na busca por um novo conhecimento. E um novo conhecimento não surge como em um passe 

de mágica, mas é fruto de um constructo intelectual que se legitima ao longo dos tempos. Para 

D’Ambrósio (2005, p. 106), a Matemática auxilia no avanço das ciências modernas, pois, de 

alguma forma, viabiliza, através de instrumentos matemáticos, chaves para um bom 

relacionamento com a natureza. Todavia, também pode facilitar sua destruição, caso o 

relacionamento com o outro e a volta para as realidades não sejam considerados. 

A História da Matemática é uma área fértil na pesquisa em Educação Matemática. 

Possui a capacidade de manter acesa a chama da questionabilidade, uma das propriedades que 

sustentam as ciências em um movimento infinito. Nas pesquisas sobre a História da 

Matemática, deve-se considerar a relevância do respeito ao rigor científico e ao contexto 

historiográfico contemporâneo do desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. Os 

argumentos, as perspectivas e as abordagens alimentam a História da Matemática e sinalizam 

que opiniões tendenciosas, ingênuas e sem fundamento podem comprometer as interpretações 

dos fatos. 

Alguns autores lançam o olhar para as questões referentes à História das Ciências e da 

Matemática, nos auxiliando no percurso de construção das reflexões sobre o desenvolvimento 

histórico dos conhecimentos matemáticos, dos aspectos políticos envolvidos no processo 

educacional da Matemática, das relações latentes entre os interesses opostos das classes 

sociais e da possibilidade de trazer a História da Matemática como uma agente de 

desenvolvimento da criatividade e autonomia nos futuros professores, para que possam agir 

contra a promoção da cultura planetária e propiciar a interação dos saberes e fazeres 

matemáticos, na busca pela superação de paradigmas. 

Nessa conjuntura, Matthews (1995) se manifesta sobre a dissociação entre o ensino 

das ciências e a história e filosofia das ciências. O autor pondera sobre a necessária 

reaproximação desses campos como uma das formas de superar a crise no ensino 

contemporâneo das ciências. A Matemática está permeada pelas ciências e engendrada em seu 

desenvolvimento como uma dessas ciências. A crise, de acordo com o autor, pode ser 

observada nos altos índices de evasão escolar e na redução da qualidade nos cursos de 

graduação das áreas afins às ciências. 

Há um movimento de reaproximação dos campos da história e filosofia das ciências ao 

ensino das ciências. O autor atribui à história, filosofia e sociologia das ciências o 

enriquecimento da prática e da teoria para o ensino delas. Esse enriquecimento poderia 
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potencializar o desenvolvimento do pensamento crítico, protagonizando uma formação mais 

integral e autêntica nas ciências. Ademais, menciona que não basta uma inclusão rasa da 

investigação histórica no ensino, é necessário uma incorporação mais abrangente, que possa 

impactar os temas em discussão e as abordagens, proporcionando a compreensão de algo 

sobre a natureza das ciências. 

A conjunção entre o ensino e a história é um desafio, devido ao risco da produção da 

história simplificada e/ou de caricaturas do processo histórico. Porém, a possibilidade de 

simplificação ou caricaturização histórica não é motivo suficiente para se descartar a história 

do ensino. A ideia está na produção de versões da história que irradiem os temas abordados e 

potencializem as interpretações e compreensões dos episódios históricos, os quais não devem 

ser dados ou entregues como verdades absolutas. É necessário possibilitar reflexões sobre a 

subjetividade e a multiplicidade de interpretações presentes na construção histórica dos 

episódios, que acontecem e interferem na construção e no desenvolvimento da História da 

Matemática.  

Fundamentar o currículo escolar das ciências com reflexões da história, propiciando o 

embate das teorias, pode ampliar as dimensões históricas, culturais e filosóficas das ciências, 

permitindo uma maior aproximação dos fatos históricos. Para a conversão de projetos de 

currículos em realidade de sala de aula, são necessárias novas orientações para a prática, a 

avaliação, novos materiais didáticos e, acima de tudo, a inclusão de cursos adequados sobre 

história, filosofia e sociologia na formação dos professores (MATTHEWS, 1995). 

Matthews (1995) também afirma que a materialização de um currículo para a 

formação de professores, em convergência com a história e a filosofia das ciências, pode 

auxiliar os professores no processo de compreensão da natureza das ciências. Esse auxílio é 

resultante da possibilidade que eles têm de refletir os conhecimentos históricos, filosóficos e 

críticos da disciplina ensinada, superando a busca vantajosa por qualidade. 

Existe um binômio que arquiteta a construção da expressão “História da Matemática”. 

Nesta pesquisa, os dois elementos constitutivos dessa expressão – História e Matemática – são 

considerados em uma perspectiva processual de indivisibilidade, unicidade e não linearidade 

entre as ciências humanas e exatas. 

Para os estudos relacionados a essas ciências, consideramos que as duas se tencionem 

em diálogo. Os movimentos de alimentação/retroalimentação e afirmação/negação podem ser 

capazes de provocar questionamentos divergentes sobre a origem, o desenvolvimento 

histórico da Matemática e as deformações propagandísticas da História. Além disso, podemos 
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abarcar as reflexões sobre as abordagens metodológicas da disciplina HM para a formação 

humana dos futuros professores. 

D’Ambrósio (2005) auxiliou na elaboração do plano de curso para a disciplina HM na 

formação inicial dos futuros professores de Matemática, orientando o caminho das relações 

entre a disciplina para a formação de professores e os conhecimentos necessários para uma 

formação holística. Segundo o autor, a disciplina dá origem aos métodos para se conhecer os 

objetos de estudo, os métodos e os resultados obtidos, referentes aos questionamentos 

identificados, que constituem um corpo nomeado de conhecimento. 

Com esse olhar, a disciplina HM e a multiplicidade de perspectivas e abordagens da 

História da Matemática contribuiriam para os embates de teorias, permitindo questionamentos 

sobre a capacidade de resistência aos argumentos, que são emergentes das discussões sobre os 

conhecimentos matemáticos historicamente desenvolvidos.  

Consideramos que os interesses de ordem contextual variada, cujas vaidades pairam 

sobre a construção linear da história, podem se alimentar da desconsideração das incessantes 

transformações do mundo e dos seres que vivem nele. Portanto, debater, dialogar e refletir 

sobre uma possível ressignificação do ensino da História da Matemática pode auxiliar no 

avanço das discussões sobre as interferências na construção histórica do conhecimento 

matemático. Ademais, o entendimento das contribuições da História da Matemática estudada 

na formação inicial possibilitaria a emancipação dos futuros professores através do ensino da 

Matemática e da História da Matemática. 

 

2.2. A APROXIMAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E ENSINO DE MATEMÁTICA: BREVE HISTÓRICO E CAMPOS 

EMERGENTES DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A História da Matemática, como disciplina na formação inicial, aproximou-se do 

ensino de Matemática como possibilidade de orientar reflexões do desenvolvimento da 

Matemática ao longo dos tempos, considerando os interesses intrínsecos em seu 

engendramento e proporcionando a formação humana dos futuros professores. A formação 

humana, nessa perspectiva, viabilizaria uma vigilância crítica e a oportunidade de conhecer a 

humanidade, truncando as relações alienadas. 

Inicialmente, para compreender as possibilidades de transcender o ensino por 

reprodução e proporcionar um repensar da formação de professores em busca da superação da 
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reificação humana, elaboramos um breve histórico da aproximação entre História da 

Matemática e formação de professores. 

Em um segundo momento, estendemos os pensamentos para conhecer os campos 

emergentes de pesquisa sobre a formação inicial de professores e a História da Matemática. 

Consideramos as pesquisas sobre a disciplina HM, para conhecermos o perfil dos futuros 

professores e as relações com o ensino de Matemática, e os anais do 6º Encontro Luso-

brasileiro de História da Matemática, ocorrido em 2014, para uma revisão da literatura dos 

documentos desenvolvidos para ele. 

 

2.2.1. Breve histórico da aproximação entre História da Matemática, Formação de 

Professores e Ensino da Matemática 

 

Em uma perspectiva diacrônica, que considera os pensamentos de uma determinada 

época respaldados em sua complexidade e nos fatores científicos, culturais, sociais, 

filosóficos etc., a História da Matemática pode possibilitar um despertar ou renascer do 

interesse pelas ciências, por permitir acrescentar novos conceitos e informações às questões 

propostas. Ela não é apresentada como um recurso de fixação de conteúdos já conhecidos, 

mas pode ser um potencializador na apreensão dos conhecimentos já existentes, com 

condições de agregar novos conhecimentos aos contextos, pois permite a apropriação das 

materializações humanas produzidas ao longo da história e entrava os processos de alienação 

impostos pela sociedade capitalista. 

Por consideração a esta pesquisa, pela Matemática e pelas abordagens metodológicas 

impregnadas de história e filosofia, que podem influenciar na formação de professores, 

almejamos conhecer o movimento que trouxe a História da Matemática, como disciplina, para 

a formação de professores, como fundamento aos conhecimentos necessários na construção 

dos conceitos relacionados à História da Matemática, e para entender as transformações 

oriundas dessa intersecção na formação dos futuros professores de Matemática. 

A disciplina HM está engendrada na formação dos futuros professores de Matemática. 

Para tanto, é importante conhecermos a História, ou pelo menos parte dela, da Matemática 

como disciplina escolar tradicional e como disciplina no Brasil. 

Longe de querer marcar uma data inicial rígida e cristalizada para esse início no país, 

Wagner R. Valente (2007), ao escrever sobre a História da Matemática Escolar no Brasil de 

1730 a 1930, nos auxiliou na fundamentação do pressuposto de que, por volta do século XIX, 

a Matemática era estudada pela elite. Em busca de uma formação que atendesse, inicialmente, 



59 

 

às necessidades da classe dominante, como um arremedo aos padrões europeus de ensino, 

esse processo revelou a intenção de colonização dos ensinamentos e da composição de uma 

sociedade elitizada, cuja filosofia tinha interesses implícitos na formação.  

Ainda sobre o século XIX, ao refletir sobre a História da Matemática no Brasil, 

D’Ambrósio (1999) fez um panorama até a década de 1850 e admitiu que, assim como outros 

países periféricos, o Brasil não participou do progresso da Matemática, dita ocidental, até o 

fim do século XIX. O autor argumentou a necessidade de repensar a história, considerando os 

aspectos velados que têm sido ensinados e aprendidos na Matemática. Porém, ele afirmou que 

essas reflexões poderiam conduzir a conflitos epistemológicos, relacionados à recuperação do 

fazer e do saber matemático pela periferia. Então, o autor propõe que a História da 

Matemática no Brasil, salvo algumas modificações, poderia ser aplicada à História das 

Ciências na América Latina. 

D’Ambrósio (1999) classificou o período de 1933 a 1957 como “tempos modernos”. 

Segundo o autor, essa fase teve grande importância para o desenvolvimento da História da 

Matemática no Brasil, devido à fundação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e à 

realização do primeiro Colóquio de Matemática em Poços de Caldas/MG, em 1957. 

No século XX, diante da ascensão estruturalista, a Matemática fervilhou por 

movimentos de conflitos na construção dos conhecimentos matemáticos, que eram 

considerados separados da realidade. Porém, em meados desse mesmo século, após as 

vicissitudes desse modo de pensar as ciências, a Matemática voltou à história em interação 

com as outras ciências. 

No Brasil, após a década de 1960, livros de autores estrangeiros, como Carl Boyer 

(1974) e Howard Eves (2011), começaram a ser traduzidos para o português, e tinham a 

finalidade de fomentar os ideais de um curso de História da Matemática para a formação de 

professores de Matemática. Até então, a História da Matemática ainda não havia sido 

abordada em alguma perspectiva. Apesar de formativa, a perspectiva desses cursos não era 

questionadora. Concebeu-se a ideia de que os professores abordariam alguns aspectos 

históricos, ao final da introdução de um determinado conteúdo ou conceito, 

independentemente da fonte histórica ou das interpretações veladas (D’AMBRÓSIO, 1999). 

Essa abordagem alimentava a Matemática como um saber cumulativo, como se existisse 

apenas uma Matemática (ROQUE, 2012).  

A partir de meados da década de 1970, com os Movimentos da Matemática Moderna, 

a Educação Matemática se manifestou mais intensivamente no Brasil. Os focos temáticos das 

pesquisas no campo científico da Educação Matemática avançaram no sentido de 
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compreender os fenômenos analisados, requerendo um diálogo entre o pesquisador e a 

realidade física ou social. Desse modo, fugiam da reprodução da realidade e alavancavam a 

reconstrução baseada nos conhecimentos do pesquisador. Nessa abordagem, as relações entre 

a filosofia, a história, a epistemologia, o ensino de Matemática e a formação de professores de 

Matemática se estreitaram, entrelaçando os focos de investigação da Educação Matemática 

com a História da Matemática. 

A partir da década de 1990, houve uma preocupação com a importância do estudo da 

história/filosofia/epistemologia das ideias matemáticas na configuração dos currículos. Uma 

atenção que foi nutrida por controvérsias que enviesavam os estudos para o privilégio da 

aprendizagem sobre o ensino e, consequentemente, sobre a prática docente.  

Para aproximar os temas História da Matemática e formação de professores, nos 

apoiamos em D’Ambrósio (1999), que considera haver um caráter ideológico na História da 

Matemática. Segundo o autor, uma ação educativa é uma ação política. Portanto, considera 

inegável que as formações sociais, econômicas, políticas, culturais e ideológicas sejam 

projetadas no avanço da Matemática. Sendo assim, D’Ambrósio (1999) corrobora a História 

da Matemática como parte do currículo da formação de professores e ressalta que a formação 

holística e ampla de professores está relacionada à unidade de História e Filosofia da 

Matemática, que permite refletir sobre a natureza dos conhecimentos matemáticos e 

proporciona uma interpretação epistemológica da História da Matemática. 

Na formação de professores, a HM pode ser observada em duas perspectivas: como 

disciplina ou como recurso didático. As duas perspectivas trazem elementos de reflexão do 

conhecimento matemático, agregando pressupostos e corroborando uma formação 

configurada para a emancipação e autonomia dos futuros professores. Assim, a HM estimula 

o interesse pela Matemática e permite desmistificar ou questionar momentos históricos 

relevantes para o conhecimento dessa ciência. 

Segundo Roque (2012), tornar a Matemática mais “concreta” é um argumento 

utilizado nas discussões que cercam o seu ensino e as dificuldades relacionadas ao seu ensino 

e aprendizagem. De acordo com a autora, isso está além de ver os conhecimentos 

matemáticos aplicados às necessidades cotidianas. Está relacionado à compreensão dos 

conceitos, mesmo que abstratos, desde que se entenda o sentido e se considere o contexto. 

Considerar sentido e contexto dos conhecimentos matemáticos contempla os conceitos 

engendrados em uma rede de relações, ponderando sobre os ambientes em que foram 

desenvolvidos e ainda se desenvolvem. 
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A HM provoca questionamentos sobre a importância ou irrelevância dos aspectos 

históricos para a Formação Inicial de Professores de Matemática, e essa aproximação, nos 

cursos de licenciatura, também vem carregada de incertezas que circunscrevem a apropriação 

dos conhecimentos matemáticos. Os pronomes interrogativos presentes na discussão sobre a 

participação da HM na construção dos conhecimentos matemáticos são abundantes. Portanto, 

a formação inicial de professores de Matemática pode ser o lócus apropriado para inserir as 

discussões sobre potencialidades e limitações da História da Matemática para a interpretação 

do desenvolvimento da Matemática. Nesse contexto, se consideradas as construções 

históricas, reflexivas e críticas dos conhecimentos matemáticos, as dúvidas e incertezas, que 

abrangem a elaboração dos saberes e fazeres da Matemática, poderiam ser amenizadas. 

A HM, inserida no contexto da formação inicial de professores de Matemática, pode 

ter uma fração na autoria da formação ou deformação desses futuros professores. Sendo 

assim, a HM é uma fatia necessária para a formação humana, porém depende da abordagem 

envolvida no processo de formação dos futuros professores. Por ser tão repleta de confrontos 

que delineiam sua construção histórica ao longo das gerações, a HM estudada na Formação 

Inicial de Professores pode contribuir para a efetiva formação holística dos futuros 

professores. 

A ausência de debate na HM movimenta-se na direção do engessamento da ementa 

que sustenta essa disciplina nas universidades. Sendo os cursos de Licenciatura em 

Matemática responsáveis pela formação dos futuros professores de Matemática, se em suas 

disciplinas não houver uma retroalimentação da discutibilidade da construção histórica da 

Matemática, é possível que haja uma articulação em favor da alienação5 do sujeito. O 

ambiente universitário, se não refletido, pode imprimir um universo promissor para a 

alienação, paradoxalmente à emancipação do sujeito, que transcende a autoalienação. 

Para repensar o contexto da formação humana na universidade, buscamos, através de 

Mészáros (2016), orientar as ideias para a suplantação da alienação. O autor caminha pelo 

estudo crítico do direito, da moral, da política, da economia etc., centrado na práxis. A práxis 

é caracterizada como a ação transformadora consciente e/ou a atividade voluntária orientada 

para o fim de conhecer. As pessoas, como sujeitos da práxis, carregam consigo a 

essencialidade humana de que os seres são capazes de transformar a realidade de maneira 

                                                 
5 Para respeitar a complexidade do conceito chave de alienação, nos dirigimos a Mészáros (2016, p. 20-21), que 

enumera os quatro aspectos principais que sustentam o conceito marxista de alienação: o ser humano alienado da 

natureza; o ser humano alienado de si mesmo (de sua própria atividade); o ser humano alienado do seu “ser 

genérico” (do seu ser como membro do gênero humano); e o ser humano alienado do ser humano (dos demais 

seres humanos). 
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consciente, predicado que as diferencia dos outros seres. A realidade se constrói num 

desenvolvimento processual, não linear, mas histórico, o que gera contradições, antíteses e 

negações que passam por uma análise de conjuntura e pelo exercício de reflexão, revisão e 

reconstrução. As contradições geram mudanças a partir da autocrítica e não se findam em uma 

dinâmica ad eternum. 

Assim, como há a construção de saberes na universidade, também há na escola a 

possibilidade de os futuros professores desenvolverem reflexões sobre suas ações e uma 

identidade profissional. A universidade pode ser o lócus de formação do ser humano 

omnilateral, o qual desenvolve sua potencialidade holisticamente. São seres em 

transformação, que aprendem e apreendem pela educação em um processo educativo. 

Educadores e educadoras também precisam ser educados, com acesso a uma formação 

humana, ampla e crítica. 

Para esclarecer questionamentos a respeito das possibilidades e limites da HM na 

Formação Inicial de Professores, consideramos os futuros professores de Matemática como 

sujeitos da práxis e inclusos na esfera da universidade como um espaço propício à 

emancipação. Nesse contexto, advogamos pelo dinamismo e amplitude do pensamento, em 

uma perspectiva abrangente, que interconecta as estruturas fundamentais para a apropriação 

do conhecimento matemático e as relaciona intimamente à historicidade da construção dos 

saberes e fazeres matemáticos. 

Para pensar nos questionamentos a respeito das possibilidades e limites da HM na 

Formação Inicial de Professores, consideramos os futuros professores de Matemática como 

sujeitos da práxis e inclusos na esfera da universidade como um espaço propício à 

emancipação. 

Visando a transcendência de uma educação de reprodução, que forma indivíduos 

passivos e acríticos, a abordagem histórica, filosófica e social da Matemática, em um 

movimento dinâmico, possibilita a construção, desconstrução e reconstrução dos pensamentos 

matemáticos quantas vezes for preciso para fundamentar a temática em questão. Além disso, 

aprofundar os estudos sobre as distorções presentes na HM viabiliza a construção histórica 

mais estreita aos fatos e enferruja os instrumentos utilizados a favor dos interesses e 

necessidades das classes dominantes. 

Para elucidar as reflexões expostas anteriormente, conjecturamos que a formação 

humana e holística pode transcender a reificação humana. Para tanto, fomentamos a reflexão 

que tangencia o movimento das ciências para a formação humana. 
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2.2.2. Os campos emergentes de pesquisa sobre a disciplina História da Matemática na 

formação inicial de professores de Matemática 

 

Para conhecer a arquitetura da História da Matemática, como se potencializa e se 

apresenta na pesquisa científica, buscamos seu movimento nos grupos de pesquisa, em 

eventos e nas pesquisas concernentes ao assunto. No processo de construção do objeto de 

estudo, cuja relação latente está entre a História da Matemática e a formação inicial de 

professores, chegamos à vertente das universidades e às abordagens utilizadas no 

desenvolvimento da História da Matemática como disciplina nas instituições, com o propósito 

de nos aproximarmos do como, quando, onde e por que a História da Matemática está na 

matriz curricular da formação de professores, quais são seus objetivos e os apontamentos das 

pesquisas atuais sobre a temática. 

Estudamos o movimento da História da Matemática na pesquisa científica, a qual 

aparece como possibilidade de potencialização do ensino de Matemática. Nesse sentido, nos 

atentamos para a inclinação e os posicionamentos dos estudiosos, pesquisadores e grupos de 

estudos sobre as pesquisas em História da Matemática, integrada à Educação Matemática. 

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2009), por volta da década de 1980, surgiram 

os primeiros programas de pós-graduação em Educação Matemática no Brasil e a Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), os quais impulsionaram o avanço das produções 

científicas na área da Educação Matemática e o início das investigações histórico-filosóficas e 

epistemológicas da Matemática. 

Muitas perguntas surgem no processo de construção de um objeto de estudo; conosco 

não foi diferente. Quando decidimos relacionar a História da Matemática com a formação 

inicial de professores, surgiram perguntas como: a História da Matemática pode alicerçar a 

formação humana dos professores? A História da Matemática, cursada na formação inicial, 

poderia responder às questões sobre a construção dos conhecimentos matemáticos, inseridos 

no contexto escolar? Nesse sentido, a pergunta que orienta a pesquisa é: quais são as 

possibilidades e os limites da disciplina HM para a formação humana dos futuros professores 

de Matemática da Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis (GO)? 

Com o pressuposto de haver obstáculos na aproximação entre a História da 

Matemática em relação à formação inicial de professores de Matemática, o ensino pode estar 

limitado à adição de conteúdos específicos das ciências desvinculados dos saberes da história 

e da natureza das ciências, impossibilitando a formação humana dos futuros professores. 

Sendo assim, há uma retroalimentação da progressão linear dos episódios históricos, 
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promovendo-se a produção de verdades absolutas e a idolatria dos gênios inalcançáveis das 

ciências. 

Para repensar a formação inicial de professores de Matemática e suas relações com o 

ensino da Matemática, buscamos entender o que dizem as pesquisas sobre a constituição dos 

elos que sustentam essa relação. 

Utilizando a palavra-chave “disciplina História da Matemática”, visitamos os 

repositórios do Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM), da Sociedade 

Brasileira de História da Matemática (SBHM), da Revista Brasileira de História da 

Matemática (RBHM), do Google Acadêmico, do Encontro Nacional de Pesquisa em História 

da Educação Matemática (ENAPHEM), do Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação 

Matemática (SIPEM) e do Seminário Paulista de História e Educação Matemática (SPHEM). 

Buscamos elementos que pudessem auxiliar na constituição de relações da disciplina História 

da Matemática para a formação humana dos futuros professores de Matemática. 

No entanto, não foram obtidos resultados com essa expressão nos documentos do 

SNHM, que está associado à SBHM e à RBHM, sem recorte temporal. No repositório de 

pesquisa em História da Educação Matemática no Brasil, obtivemos dois resultados, mas um 

dos trabalhos se relacionava à emergência da disciplina História da Educação Matemática. O 

trabalho considerado, então, é intitulado História da Matemática: história de uma disciplina 

(OLIVEIRA; FRAGOSO, 2011). 

Nos anais do ENAPHEM (2018), a expressão resultou em oito trabalhos, porém eles 

contemplavam a disciplina História da Educação Matemática. 

Dos trabalhos apresentados no 5º SIPEMat (2018), dois possuíam reflexões sobre a 

relação entre a História da Matemática e a formação de professores, sendo: História da 

Matemática no Ensino: o que pensam e dizem os professores? (OLIVEIRA; SOUZA, 2018) e 

A História da Matemática na formação de professores de Matemática: um caminho possível 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2018), ao qual não conseguimos acesso. 

No 1º SPHEM (2005), dois trabalhos se referiam às reflexões da História da 

Matemática na formação de professores, sendo: A formação de professores de Matemática a 

partir da História da Matemática (MENDES, 2005) e Introdução de disciplinas nas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação: o caso da História da Matemática (RIBEIRO, 2005). 

No 7º SIPEM (2018), no grupo de trabalho “História da Matemática e Cultura”, dois 

trabalhos viabilizaram as reflexões da História da Matemática para a formação de professores 

e sua aproximação com o ensino de Matemática. Um dos trabalhos era de nossa autoria, 

intitulado A História da Matemática como uma perspectiva para a formação humana do 
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futuro professor (FRANSOLIN, 2018), e o segundo era intitulado História e as regras do 

discurso matemático: uma proposta para integrar a História da Matemática ao ensino de 

Matemática (BERNARDES, 2018). 

No Google Acadêmico, lançamos a mesma expressão, sem recorte temporal, e foram 

obtidos 16 resultados, dos quais seis contemplaram reflexões sobre a disciplina História da 

Matemática, sendo: 

Quadro 1 – Disciplina História da Matemática: Google Acadêmico 

 Título do artigo/dissertação/tese Autores 
Ano de 

publicação 
Local de 

publicação 

Tipo de 

documento 

1 
História da Matemática: história de uma 

disciplina 

OLIVEIRA; 

FRAGOSO 
2011 

Revista 
Diálogo 

Educacional 

Artigo 

2 

A disciplina História da Matemática e a 
Formação o Professor de Matemática: dados e 

circunstâncias de sua implantação da 
UNESP/Rio Claro/Rio Preto/Presidente 

Prudente 

STAMATO 2003 
Repositório 

UNESP 
Dissertação 

3 
História da Matemática: uma disciplina do 
curso de Licenciatura em Matemática da UFJF 

OLIVEIRA,
FRAGOSO 

2011 
Repositório 

UFJF 
Dissertação 

4 

A disciplina acadêmica “História da 

Matemática” na formação de profissionais em 
Matemática 

NOBRE 2012 

Revista 

Educação 
Matemática 

Pesquisa 

Artigo 

5 

Considerações acerca da disciplina de História 

da Matemática nas universidades cearenses: 

desvendando uma prática docente 

PEREIRA; 
GUEDES 

2016 

Revista 

Brasileira de 
Ensino 

Superior 

Artigo 

6 
A disciplina História da Matemática: um 
estudo sobre as concepções do professor de 

Ensino Superior 

FERREIRA 2005 Sapientia Dissertação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na busca por trabalhos de outros autores, que seguissem esses mesmos critérios de 

seleção, usando as palavras-chave nos mecanismos de busca, obtivemos resultados não 

compatíveis com as reflexões de nossa pesquisa. 

Os resultados obtidos na busca pelos eventos, revistas e grupos de estudo 

contemplaram a história da disciplina HM, a implantação e as circunstâncias políticas, sociais, 

culturais e de organização das escolas que levaram a essa implantação nos currículos dos 

cursos de formação inicial de professores, além do movimento de inserção da disciplina nas 

universidades, as transformações nas abordagens, a consideração da formação dos professores 

de Matemática a partir da História da Matemática e as ponderações dos professores sobre a 

consideração da História da Matemática no ensino. Promovemos a leitura dos resumos dos 

trabalhos que atendiam à necessidade de aprimoramento dos elementos a refletir sobre a 

disciplina História da Matemática. 
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O artigo História da Matemática: história de uma disciplina (OLIVEIRA; 

FRAGOSO, 2011) foi apresentado nas buscas pelo Repositório de Pesquisa em História da 

Educação Matemática no Brasil (UFSC) e pelo Google Acadêmico. Os autores fizeram um 

estudo local da inclusão da disciplina HM nos currículos de formação de professores da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Segundo eles, a HM tinha uma natureza própria 

e multidisciplinar. As pesquisas e as mudanças no quadro docente e na formação 

possibilitaram transformações nas abordagens da disciplina. As perspectivas adotadas tiveram 

três momentos de reformulação: inicialmente, a HM foi considerada uma parte da disciplina 

Matemática; depois, um momento em que a Matemática passa a ser estudada historicamente; 

e no terceiro momento, conteúdos sobre a História da Educação Matemática foram 

acrescentados à segunda abordagem. Os resultados obtidos no artigo indicaram que a 

formação do professor responsável pela disciplina e a participação em pesquisas nas 

perspectivas da Educação Matemática poderiam interferir no tipo de abordagem adotada na 

disciplina, no plano de ensino, na metodologia, na bibliografia e na avaliação. 

Stamato (2003) discutiu a importância do conhecimento da História da Matemática 

para a formação dos professores e a compreensão dos fatores envolvidos nos processos de 

implantação da disciplina no currículo da Licenciatura em Matemática. A autora debateu as 

possibilidades de abordagens da disciplina, considerando que, se constituída como uma 

disciplina específica, poderia isolar-se das outras disciplinas. Nesse sentido, foi pensado que, 

se a História da Matemática se tornasse um ponto de convergência do currículo, poderia, junto 

com a Filosofia da Matemática, proporcionar um novo pensamento da educação e dos 

conhecimentos necessários para que a Matemática aprendida tivesse sentido. A formação do 

educador matemático, de acordo com a autora, permitiria interpretar criticamente a educação 

e seu papel na sociedade, entender que há possibilidades e limites das ações educativas nos 

contextos social e econômico e, ainda, potencializar o ensino da Matemática. 

As reflexões sobre a inserção e as transformações ocorridas com a disciplina HM no 

currículo do curso de Licenciatura em Matemática foram abordadas por Oliveira e Fragoso 

(2011). Utilizando-se da história cultural na especificidade da História da Educação 

Matemática, a pesquisa não tratava do cotidiano das aulas na universidade, mas de 

questionamentos contextualizados que pudessem agregar elementos à compreensão da 

importância da disciplina para a formação dos futuros professores. Dessa forma, a 

investigação apontou que a formação e a participação dos professores regentes em pesquisas 

influenciam nas transformações e abordagens da disciplina. O autor destacou três enfoques da 

disciplina para a formação dos futuros professores: a disciplina HM poderia ser um curso de 
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Matemática, da história de conhecimentos matemáticos ou da história do conhecimento 

matemático e da Matemática escolar. Para ele, conhecer a História da Matemática é 

fundamental para compreender a Matemática e possibilitar o desenvolvimento de novas 

ideias. 

Nobre (2012) aborda a disciplina História da Matemática em um relato de experiência. 

O autor discutiu a possibilidade e as implicações de se ter a História da Matemática como 

disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores de Matemática. Ao se referir aos 

objetivos da disciplina no contexto de formação, o autor afirmou haver a necessidade de se 

conhecer a fundo os conceitos matemáticos para se compreender a história. Também 

considerou relevante não apresentar os feitos como obras de grandes personagens da história 

ou cronologicamente, e apontou a importância de se contextualizar histórica, cultural e 

socialmente os conceitos matemáticos. Com esses pensamentos, o autor termina o artigo com 

uma lista de 40 exercícios e três livros para servir de suporte aos estudos da disciplina. 

No artigo apresentado por Pereira e Guedes (2017), houve a consideração da relação 

entre a formação do professor regente da disciplina HM e a formação dos futuros professores 

de Matemática. De acordo com os autores, após a análise dos dados recorrentes da 

investigação nas universidades consideradas, onde a disciplina é optativa, haveria a 

possibilidade de que o futuro professor tivesse uma formação coerente com a formação do 

professor regente, pois as estratégias, as abordagens, as avaliações, os temas propostos e as 

vertentes filosóficas carregadas pelo professor regente poderiam influenciar no 

desenvolvimento das concepções dos futuros professores. Os autores afirmaram que a 

História da Matemática é um importante componente para a formação dos futuros professores, 

permitindo uma compreensão mais ampla da Matemática. 

Ferreira (2005) investigou as concepções dos professores da disciplina HM na 

formação dos futuros professores de Matemática. Os temas abordados pela autora permearam 

as estratégias de ensino, as dinâmicas de aula, as avaliações e a importância da disciplina para 

a formação dos futuros professores de Matemática. De acordo com a autora, os estudos na 

disciplina podem proporcionar a integração dos conceitos matemáticos aos contextos e a 

motivação para as aulas de Matemática. 

Oliveira e Sousa (2018), em um artigo escrito para o 5º SIPEMAT, consideram as 

concepções dos professores da Educação Básica sobre a formação que possuem para utilizar a 

História da Matemática como recurso didático nas aulas e a importância desse conteúdo para 

o processo educativo. Os resultados sinalizaram a consideração dos professores pelo uso da 

HM como relevante. Nesse sentido, os pensamentos dos professores convergiram para as 
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perspectivas de incorporação da História da Matemática no ensino. De acordo com os autores, 

ela poderia facilitar a aprendizagem, funcionando como um meio de contextualização dos 

conhecimentos matemáticos com outros saberes e aproximando os conhecimentos das 

atividades cotidianas, dando mais sentido a eles. 

Em 2005, no 1º Seminário Paulista de História e Educação Matemática, já haviam 

considerações da aproximação da História da Matemática com a formação de professores. 

Assim, Mendes e Morey (2005) relataram uma proposta de curso para a formação continuada 

de professores de Matemática atuantes, que possibilitasse a superação das dificuldades 

conceituais, utilizando-se da História da Matemática como um reorganizador cognitivo no 

processo de formação. A proposta, segundo os autores, poderia contribuir para o avanço 

criativo das práticas em sala de aula. 

Ribeiro (2005), no mesmo evento, fez um levantamento dos principais enfoques 

propostos para a disciplina HM nos cursos de graduação no país, incluindo as licenciaturas e 

bacharelados em Matemática. Nesse trabalho, a autora fez um paralelo entre as respostas 

dadas pelos professores da disciplina, considerada em instituições onde era obrigatória, e as 

leituras dos textos sobre a disciplina. A abordagem, naquele contexto, sinalizou uma falta de 

preparação dos professores para o ensino da História da Matemática na graduação, havendo 

uma maior concentração da disciplina nas regiões sul, sudeste e no estado do Rio Grande do 

Norte. 

Os dois trabalhos apresentados no SIPEM (2018) se aproximaram da articulação entre 

o ensino e a História da Matemática. Fransolin (2018) analisou teórica e metodologicamente a 

disciplina HM na formação inicial. Essa perspectiva proporcionou um repensar da disciplina e 

permitiu a reflexão sobre as fendas intrínsecas ao desenvolvimento histórico da Matemática, 

cujas ações interceptam o movimento do conhecimento matemático na sociedade, expondo as 

possibilidades e os limites da História da Matemática para a formação humana dos futuros 

professores. Segundo a autora, repensar e ressignificar o ensino de Matemática, a partir das 

reflexões da História da Matemática, poderia possibilitar inovações na elaboração de um 

conhecimento holístico e crítico, que caminha para a suplantação da alienação dos sujeitos. 

Por fim, Bernardes (2018) trouxe uma proposta de integração da História da 

Matemática com o ensino da Matemática, baseando-se na teoria da Matemática de Anna 

Sfard. Segundo a autora, a História da Matemática poderia contribuir para um ensino mais 

problematizador, o que possibilitaria mais significado para a aprendizagem. 

Após a leitura dos trabalhos considerados na busca pelas abordagens da disciplina HM 

nas pesquisas, pudemos construir elementos que fundamentassem a aproximação da História 
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da Matemática para a formação humana dos futuros professores de Matemática. Deparamo-

nos com pesquisas que consideravam desde os processos de implantação da disciplina até as 

abordagens práticas das aulas da disciplina na universidade. 

Quando nos aproximamos das discussões sobre a presença da disciplina HM na matriz 

curricular da formação de professores, seus objetivos e os apontamentos das pesquisas atuais 

sobre a temática, entendemos que a disciplina proporcionaria, para a formação dos futuros 

professores, espaço e tempo propícios ao desenvolvimento crítico e criativo. 

 

2.2.2.1. A formação inicial de professores de Matemática e suas relações com o ensino de 

Matemática: o que dizem as pesquisas? 

 

O desenvolvimento da constituição do campo de estudos sobre a formação de 

professores é muito recente e dinâmico. Segundo André (2010, p. 174), na década de 1990, 

aproximadamente, quando ainda estava locada no campo da Didática, a formação de 

professores se expandiu tanto que não foi mais conveniente mantê-la limitada. Assim, com o 

passar dos anos, ela veio se constituindo como um campo de pesquisa mais autônomo, 

passando a fazer parte do grande grupo do campo pedagógico, composto por currículo, 

didática da prática de ensino e formação docente. Apesar de estarem no mesmo grupo, esses 

campos são diferentes e possuem suas singularidades. 

André (2010) defende que o processo da formação inicial de professores deveria 

articular-se de forma contínua pelos contextos, circunstâncias e tomadas de decisão, como um 

elemento fundamental na qualidade da ação educativa, por administradores, políticos e 

pesquisadores. 

O desenvolvimento profissional docente se expande pela vida escolar, para além de 

momentos especiais de aperfeiçoamento. Essas ações de desenvolvimento abrangem os 

aspectos políticos da carreira e as correlacionadas formação inicial e continuada, 

considerando os processos de preparação, profissionalização e socialização dos professores, 

para proporcionar a potencialização do ensino e da aprendizagem. 

Em se tratando da metodologia da pesquisa no campo da formação docente, André 

(2010) reflete sobre a relevância da combinação de duas ou mais técnicas de coleta para 

investigar sob múltiplos ângulos e ressalta a preocupação com o rigor científico, para que 

esteja presente na investigação e aos poucos possa ajudar na construção desse campo de 

pesquisa. 
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Para a constituição desse campo, é necessário empenho na elaboração de um código de 

comunicação próprio, por meio de grupos de estudo, trabalho, discussão e difusão, 

incorporando o professor nesse universo da comunidade de cientistas, para que ele possa 

planejar, coletar, analisar os dados e divulgar os resultados de suas pesquisas. 

Essa incorporação ativa dos participantes, seja no processo de investigação, na 

devolutiva da pesquisa, na participação conjunta ou colaborativa, possibilita uma 

aproximação entre a escola e a universidade. O aprendizado da pesquisa favorece a busca pela 

autonomia profissional, além de propiciar o desenvolvimento dos grupos profissionais, para 

que sejam valorizados socialmente e compreendidos em seu processo de aperfeiçoamento 

(ANDRÉ, 2010). 

Segundo André (2010, p. 176-177), estudos recentes revelam que existe a intenção de 

dar voz aos professores e conhecer melhor o seu fazer docente. O crescente interesse dos pós-

graduandos pelo tema da formação de professores pode ampliar as perspectivas e 

fundamentações para o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Além disso, pode reunir 

elementos para repensar a formação de professores e desmistificar a responsabilidade docente 

no sucesso ou fracasso escolar, ao se constatar o envolvimento de outros elementos nos 

processos educativos. 

Em uma perspectiva contrária à da justaposição entre formação inicial e continuada, o 

desenvolvimento profissional docente e da identidade profissional de professores é 

concomitante, sugerindo um processo formativo. Esse processo deve ser planejado 

considerando a integração dos diferentes tipos de oportunidades e experiências sistematizadas, 

além de projetar o desenvolvimento profissional e a melhoria do ensino e da aprendizagem.  

Para André (2010, p. 180), ainda não é possível afirmar que o campo da formação 

docente seja autônomo, pois necessita maior consistência e abrangência na análise dos dados 

e aprofundamento teórico e metodológico, devido às lacunas encontradas nas pesquisas. Em 

muitos casos, as pesquisas são apresentadas com registros muito genéricos, desvinculados dos 

objetivos e da metodologia. Além disso, André (2010) chama a atenção para que mais estudos 

sobre o professor como profissional (sua carreira, as condições de trabalho etc.) sejam 

produzidos, no sentido de questionar as interferências sobre o campo de pesquisa da formação 

de professores que o tornam mais vulnerável. 

Para além das lacunas nas pesquisas, a autora comenta que a disputa de poder entre as 

áreas poderia entravar a constituição desse campo de pesquisa. Ela argumenta que a 

participação da comunidade científica nas iniciativas dos grupos de trabalho, nas associações 

e nas reuniões de órgãos públicos, em que discutem e defendem os tópicos de interesse do 
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coletivo profissional, pode configurar o respeito pela área frente às demais áreas do 

conhecimento e fortalecer a sua constituição como um campo autônomo.  

Nesse sentido, André (2010) aponta avanços na constituição do campo de estudos e 

desdobramentos para a superação da dicotomia entre formação inicial e continuada, com 

estudos que repercutem sobre a relação entre teoria e prática na formação e que consideram as 

combinações de diferentes formas de construção dos dados nas pesquisas. 

De maneira mais específica, pressupomos que refletir a formação inicial de 

professores de Matemática pode auxiliar no entendimento da dinâmica da construção de suas 

concepções. Na perspectiva da Educação Matemática, o professor ultrapassa o limite das 

resoluções de problemas e transmissão uníssona dos conhecimentos, para então estudar a 

Matemática na integração com a sociedade, obtendo embasamento teórico e metodológico 

como possibilidade de ressignificação do ensino de Matemática. 

Quando se ouve a expressão “Educação Matemática”, tendemos a buscar, 

imediatamente, uma definição para ela, a fim de construirmos um conceito padronizado e 

definitivo (CARVALHO, 1991). Porém, a Educação Matemática ultrapassa as linhas 

horizontais e verticais da conceituação, da definição, da fragmentação e da limitação rígida. 

Em seu cerne, a Educação Matemática tem vivacidade e mantém acesas as chamas das 

preocupações referentes aos processos de ensino e aprendizagem, às relações inter e 

transdisciplinares da Matemática com as outras ciências e áreas, às investigações teóricas e 

práticas, além da valorização da diversidade, da individualidade, do valor e das 

especificidades da Matemática. Nesse cenário, Carvalho (1991) considera a Matemática uma 

construção social, sujeita à concepção que cada sociedade tem do saber e das ciências, além 

das influências das estruturas econômicas, sociais e políticas. 

Então, o ensino da Matemática deve transcender a simples aplicação padronizada de 

algoritmos com fins específicos e, assim, formar pessoas que construam sua identidade 

matemática para atuar na sociedade, que a cada dia está mais envolvida e instigada pelas 

tecnologias e pelas ciências. 

Antes de mais nada é preciso diferir ensino da Matemática de Educação Matemática. 

Segundo Irineu Bicudo (1991), o primeiro seria parte do segundo, onde o ensino seria 

vinculado ao local, às maneiras de se ensinar determinado tópico e ao desenvolvimento de 

determinada habilidade, como um pedaço específico da Matemática. Já a Educação 

Matemática seria ampla e buscaria o cerne da Matemática, refletindo o ser humano como um 

ser social. 
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No viés dessas considerações, Maria Bicudo (1999) comenta a interação entre o ensino 

da Matemática e a Educação Matemática. Como a educação estaria presente no ensino, a 

autora argumenta que o ensino da Matemática reuniria os atos de intermediação entre a 

Matemática e a aprendizagem da Matemática, se alicerçando nos conhecimentos já 

produzidos, nas metodologias de ensino e nos conhecimentos em construção. Para Maria 

Bicudo (1999, p. 84), as ações do ensino necessitariam engendrar nos alunos o interesse pelas 

atividades propostas, mantendo-os atentos e ativos. 

Partimos do pressuposto de que os problemas e dificuldades no ensino e na 

aprendizagem de Matemática são muitos (CARVALHO, 1991, p. 41). Nesse contexto, o 

sucesso ou fracasso escolar tem sido amplamente divulgado e relacionado à formação e 

atuação de professores de Matemática. Todavia, há de se refletir os processos educativos do 

ensino tradicional e os outros fatores e agentes envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, por exemplo, os conteúdos, os currículos, a realidade social, 

econômica, política e cultural, além da infraestrutura, do material didático, do livro didático, 

do diálogo entre a teoria e a prática, dentre outros, que têm sido desconsiderados. 

Na prática escolar, pautada em abordagens de ensino tradicionais, professores e alunos 

são vistos como opostos, em uma relação vertical (MIZUKAMI, 1986, p. 14), sendo que um 

estaria como detentor e transmissor do conhecimento e o outro, como receptor passivo. 

Portanto, na hierarquia institucional do ensino tradicional, professores ensinam e alunos 

aprendem. 

Mizukami (1986) questiona o processo da formação de professores com foco no 

ensino tradicional e considera não haver um diálogo entre a teoria que aprendem e a prática 

pedagógica, além dos posicionamentos frente ao fenômeno educacional serem distintos. 

Segundo a autora, nos cursos de formação inicial deve haver a dubiedade da utilização de 

prescrições pedagógicas, em que a teoria ignora cegamente a prática, proporcionando o 

repensar da formação de professores e articulando as abordagens do processo de ensino e 

aprendizagem com as práticas dos futuros professores. 

Carvalho (1991, p. 42) argumenta que as possibilidades de melhoria dos processos 

educativos podem ter relação com a formação de professores, o que não resolveria a extensa 

gama de problemas no ensino e na aprendizagem, mas seria uma possibilidade. Para o autor, a 

formação de professores precisa considerar a complexa trama de relações humanas e sociais, 

de regulamentos, normas e tradições. Simplesmente saber o conteúdo, adicionado a algumas 

disciplinas pedagógico-didáticas, não prepara os futuros professores para a complexidade da 

realidade escolar (CARVALHO, 1991, p. 42). Assim, o autor afirma que a integração 
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interdisciplinar contínua da formação em Educação Matemática, em contato com profissionais 

das diversas ciências e áreas, atenta para a possibilidade da participação dos futuros 

professores de Matemática nessas integrações. 

Considerando o enfraquecimento do ensino da Matemática em todos os níveis, 

D’Ambrósio (1991, p. 18-32) argumenta haver outros fatores envolvidos, para além da 

formação de professores, como os conteúdos obsoletos, desinteressantes e inúteis que os 

professores passam adiante através dos sistemas escolares. Dessa maneira, ele propõe ensinar 

uma Matemática viva, que nasce e se desenvolve com os alunos, enquanto eles mesmos 

nascem e se desenvolvem; dessa forma, podem conhecer a realidade dinâmica na qual agem, 

proporcionando uma transformação do ensino da Matemática. 

Com o pressuposto de que a formação docente pode ter participação nas 

transformações para a melhoria do ensino da Matemática, nos remetemos ao trabalho de Gatti 

e Nunes (2009), que pesquisaram a formação de professores para o Ensino Fundamental e 

Médio. Nessa pesquisa, elas estudaram as ementas, os currículos e os concursos públicos das 

licenciaturas em Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas. Focando a 

atenção nas considerações da Licenciatura em Matemática, em relação aos conteúdos, 

segundo as autoras, apesar de as disciplinas dos cursos apresentarem conteúdos matemáticos 

presentes na Educação Básica, nas áreas de Álgebra, Geometria e Análise (GATTI; NUNES, 

2009, p. 109), notaram que eram suplementares dos conhecimentos do Ensino Médio e sem 

ampliação dos horizontes. 

Na análise comparativa entre conteúdos específicos e pedagógicos, as autoras 

organizaram os cursos de Licenciatura em três tipos, argumentando que o primeiro 

contemplava demasiadamente os conteúdos matemáticos e limitava as disciplinas 

pedagógicas, o segundo contemplava os conteúdos e a formação pedagógica, mas deixava um 

espaço pequeno para as disciplinas da área de Educação Matemática, e o terceiro considerava 

para além dos conteúdos e da formação pedagógica, contemplando disciplinas na área da 

Educação Matemática, como Didática da Matemática, Filosofia da Matemática, História da 

Matemática e Tópicos de Educação Matemática, além das disciplinas da área da Educação. 

Na interpretação dos dados, as autoras entenderam que os três tipos de curso 

formavam profissionais com perfis distintos, pois alguns cursos ofereciam uma formação 

menos limitada que os outros e propiciavam experiências mais contextualizadas e 

significativas para a construção da prática pedagógica. 

É preciso enfatizar que o professor de Matemática está inserido no contexto da 

Educação Matemática. Dessa forma, assim como o campo de pesquisa da formação de 
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professores, ele também é jovem e está em processo de construção (ANDRÉ, 2010; 

FIORENTINI; LORENZATO, 2009). Como uma área emergente de estudos, ainda está 

construindo sua metodologia e teoria. 

Portanto, futuros professores precisam entender os aspectos engendrados no ensino da 

Matemática para repensar e considerar as relações da Educação Matemática com outras áreas, 

como a filosofia, a psicologia, a antropologia, a história, a semiótica, a economia e a 

epistemologia. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), a Educação Matemática, com esse 

amplo espectro de inúmeros e complexos saberes, necessita de mais informações, não apenas 

o conhecimento da Matemática e a experiência de magistério, para a ressignificação e 

melhoria do ensino da Matemática. 

 

2.2.2.2. O perfil dos professores nos anais do 6º Encontro Luso-brasileiro de História da 

Matemática (2014): uma revisão de literatura 

 

Para nos aprofundarmos nesse debate, fizemos uma revisão de literatura na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da UFG (BDTD/UFG) e nos anais de eventos relevantes para 

o desenvolvimento da História da Matemática. 

Na BDTD/UFG, começamos a pesquisar utilizando apenas a expressão “História da 

Matemática”, sem filtros, e foram encontrados 8.460 trabalhos, entre teses e dissertações. 

Então, inserindo o filtro “contém História da Matemática no título”, os resultados somaram 

2.952 trabalhos, sendo 2.394 dissertações e 557 teses. Acrescentando o filtro “contém assunto 

formação inicial”, o resultado diminuiu para 147 trabalhos, com 129 dissertações e 18 teses. 

Por fim, adicionamos o filtro “contém assunto formação humana”, o que resultou em 145 

trabalhos, sendo 127 dissertações e 18 teses. Porém, após a leitura dos títulos e resumos 

desses 145 trabalhos, concluímos que nenhum deles foi desenvolvido na perspectiva da 

História da Matemática para a formação humana dos futuros professores de Matemática. 

Então, para auxiliar na construção de um feixe mais amplo de informações sobre a 

História da Matemática, nos ocupamos da leitura dos trabalhos apresentados nos anais do 6º 

Encontro Luso-brasileiro de História da Matemática. Objetivamos entender o cenário 

brasileiro das pesquisas sobre formação de professores de Matemática e como eles são 

compreendidos nas pesquisas de História da Matemática, além das relações da formação dos 

futuros professores com as possibilidades e os limites da abordagem histórica para a 

potencialização do ensino da Matemática. Conduzimos os pensamentos para repensar a 
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História da Matemática como agente de formação humana, crítica e questionadora dos futuros 

professores de Matemática nas perspectivas da Educação Matemática. 

Os anais do 6º Encontro Luso-brasileiro de História da Matemática (2014) foram 

escolhidos para esta leitura crítica por materializar a divulgação e as discussões relacionadas 

às pesquisas produzidas na área de História da Matemática e/ou no âmbito das relações entre 

história, epistemologia e ensino de Matemática, além de difundir a História da Matemática 

entre professores da Educação Básica, do Ensino Superior e entre acadêmicos de graduação e 

pós-graduação em Matemática, Educação Matemática, História das Ciências e áreas afins6. 

Para orientar esta revisão de literatura, pretendemos responder a seguinte pergunta: 

como o professor de Matemática é entendido nos trabalhos publicados nos anais do 6º 

Encontro Luso-brasileiro de História da Matemática (2014)? 

Assim, esta revisão de literatura colaborou com a nossa pesquisa e integrou elementos 

sobre a disciplina HM na formação inicial, como uma perspectiva para a formação humana 

dos futuros professores, considerando que eles têm a possibilidade de atuar crítica ou 

alienadamente, de acordo com sua formação. A História da Matemática, no contexto da 

formação inicial, pode estar associada à construção de uma fundamentação teórica e prática 

coerentemente contextualizada e contribuindo para uma formação humana, na qual os sujeitos 

se apropriam da História da Matemática e a relacionam com sua própria história. 

A pesquisa busca compreender a relação entre a História da Matemática e a formação 

humana dos futuros professores de Matemática, explorando a HM com possibilidades e 

limites para o ensino da disciplina HM e da Matemática. Nesta revisão de literatura, buscamos 

elementos para integrar a fundamentação teórica sobre a relação dos futuros professores com 

a História da Matemática e para repensar os professores como protagonistas na construção dos 

conhecimentos matemáticos reflexivos, críticos e históricos, auxiliando na compreensão dos 

conteúdos e na formação humana e social. 

O 6º Encontro Luso-brasileiro de História da Matemática aconteceu entre os dias 28 e 

31 de agosto de 2011, na Universidade Federal de São João Del Rei, localizada no estado de 

Minas Gerais. Os anais do encontro foram catalogados e publicados no ano de 2014, em Natal 

(RN), editados por Sergio Roberto Nobre, Fábio Maia Bertato e Luis Manoel Ribeiro Saraiva, 

participantes da Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat). 

O encontro contou com a participação de 188 pesquisadores, sendo 175 brasileiros e 

13 portugueses. Ocorreram 51 conferências plenárias, incluindo a conferência de abertura 

                                                 
6 Disponível em: https://ufsj.edu.br/elbhm/6_elbhm.php. Acesso em: 06 nov. 2017. 
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com o Professor Dr. Ubiratan D’Ambrósio, e 66 apresentações de pôsteres, somando 117 

trabalhos. Após a análise dos trabalhos enviados pelos pesquisadores participantes das 

conferências plenárias, foram selecionados 45 trabalhos para constar nos anais do encontro, os 

quais estão organizados nas 972 páginas do documento. Tais trabalhos estão elencados em um 

quadro no Apêndice 3 desta dissertação. 

Após a leitura dos resumos dos trabalhos, pudemos construir elementos que nos 

permitiram identificar aspectos universais e particulares da História da Matemática. Em se 

tratando das universidades brasileiras, as que se fazem mais presentes nos anais são: a UFES 

(Universidade Federal do Espírito Santo), com cinco trabalhos; a UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas) e a UNESP (Universidade Estadual de São Paulo), com quatro 

trabalhos cada uma; e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com três trabalhos. 

Quanto à localização dos pesquisadores, despontam-se dois grupos: Brasil e Portugal. 

Dos 45 trabalhos publicados, dez são de Portugal, um apresenta diálogo entre Brasil e 

Portugal e 34 trabalhos são brasileiros. Cada região do Brasil aparece com ao menos um 

trabalho. No entanto, destacamos a região sudeste, que compreende um conjunto de 27 

trabalhos e atinge uma quota bem expressiva em relação às demais regiões do país. 

Descartando a possibilidade de citar todos os pesquisadores da área, as pesquisas sobre 

a História da Matemática, a História da Educação Matemática e a formação de professores de 

Matemática, no Brasil e no mundo, foram e são produzidas por diversos autores, por exemplo: 

Adair Mendes Nacarato, Antônio Miguel, Dario Fiorentini, Fabio Bertato, Howard Eves, Iran 

Abreu Mendes, Irineu Bicudo, John Fauvel, João Pedro da Ponte, Jucélia Stamato, Maria 

Ângela Miorim, Sérgio Lorenzato, Sérgio Nobre, Ubiratan D’Ambrósio, Wagner Valente, 

dentro outros. 

As discussões da HM têm várias perspectivas dentro do cenário das pesquisas. Essas 

possibilidades têm abarcado temas como o ensino e a aprendizagem da Matemática, 

considerando uma reflexão histórica que se estende até os professores, os alunos, o conteúdo 

matemático, os contextos, a historiografia e os personagens históricos da Matemática, o 

currículo, a tecnologia, a pesquisa e a academia, a HM como recurso didático, a 

etnomatemática, o livro didático, as disciplinas e a EM como campo de estudo. 

Consideramos, neste estudo, a HM como aporte teórico e metodológico na Formação Inicial 

de Professores, como possibilidade de potencializar o ensino da Matemática. 

Os objetos de estudo nesse campo de pesquisa compõem um amplo feixe, que 

converge para a reflexão da História da Matemática e o avanço da Matemática na perspectiva 

da construção de um ambiente estimulador e desafiador para as argumentações sobre o 
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assunto. Esses objetos se articulam entre: a Historiografia da Matemática e seus personagens 

na busca por inovações na construção do conhecimento matemático e da ciência, 

propriamente dita; a tradução de textos antigos; a institucionalização e o processo de 

implantação do campo de pesquisa em Matemática e Educação Matemática no Brasil; a 

difusão da Matemática através da produção de revistas; o diagnóstico de currículos prescritos 

e currículos praticados; a formação inicial e continuada de professores de Matemática, a 

considerar suas concepções sobre o valor do uso da HM no ensino e na aprendizagem; o 

ensino, a aprendizagem e a historiografia dos conteúdos matemáticos e suas aplicações; as 

práticas pedagógicas associadas à construção do conhecimento matemático; a abstração na 

Matemática, suas características e propriedades; a tecnologia associada à História da 

Matemática; a História da Matemática como recurso didático nas salas de aula do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior, além do EJA (Educação de Jovens e Adultos); a 

etnomatemática no estudo do desenvolvimento científico das ideias e práticas matemáticas 

desenvolvidas por grupos culturais distintos; a abordagem histórica nos livros didáticos e as 

críticas ao processo de controle social presente no processo editorial. 

Existem estudos voltados ao ensino dos conteúdos matemáticos, para a Educação 

Básica ou Superior, com uma abordagem histórica, na perspectiva de se conhecer as histórias 

que cercam a Matemática de curiosidades e desafios. Porém, não identificamos trabalhos cuja 

abordagem histórica é tomada como aporte teórico e metodológico para o ensino da 

Matemática, tampouco considerada na formação inicial de professores com o objetivo de 

formar professores com capacidade de criticar e questionar os paradigmas dominantes. 

A relação da História da Matemática com a Formação Inicial de Professores de 

Matemática foi um tema pouco abordado nos anais. Muitos trabalhos se referiram à formação 

continuada e à relação dos professores já atuantes em sala de aula com a História da 

Matemática. Procurando pela expressão “formação inicial”, foram localizadas nove 

instâncias; dessas, cinco tiveram ligação e/ou vieram acompanhadas da expressão “formação 

continuada” e as outras quatro se articularam entre as inquietações dos autores durante a 

formação inicial, a apresentação de lócus de pesquisa e as referências bibliográficas. 

Quando buscamos pela expressão “formação de professores”, foram encontradas 44 

instâncias no documento, e tivemos a mesma interpretação sobre a consideração geral das 

formações inicial e continuada. Outra expressão buscada no documento foi “formação 

humana”, porém não foi obtida em nenhuma instância. 

Nas buscas realizadas para a construção de elementos de fundamentação para o tema, 

algumas palavras-chave se fazem mais presentes, como: Matemática (1.850 instâncias), 
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Professor (302 instâncias), livro (273 instâncias), História da Matemática (266 instâncias), 

Geometria (255 instâncias), Pesquisa (231 instâncias), Formação (192 instâncias), Teoria (191 

instâncias), Educação Matemática (139 instâncias) e Álgebra (133 instâncias). 

A palavra “professor”, em especial, aparece 302 vezes com diversas acepções. É 

utilizada na apresentação dos professores pesquisadores, nos estudos históricos da vida e obra 

de professores, nas pesquisas sobre os professores buscando novas formas de auxiliar os 

alunos a compreenderem um determinado conteúdo, nas colocações sobre a responsabilidade 

dos professores sobre a formação e nos termos “professor formador” e “professor instituinte 

da construção do conhecimento”, a partir de uma perspectiva reflexiva, crítica e histórica. 

Mas os estudos sobre a relação entre a História da Matemática e a formação humana dos 

futuros professores de Matemática ainda são escassos. 

Podemos pensar nas razões para se estudar História da Matemática, contempladas por 

Struik (1985), que, segundo o autor, pode trazer contribuições para alimentar a curiosidade 

sobre as origens e o desenvolvimento da Matemática, para o ensino e a pesquisa, para a 

compreensão das heranças culturais, para a relação e aproximação com os outros saberes e 

para o enredamento nas tendências da diversidade na Educação Matemática. A perspectiva 

holística possibilita a diversidade de interpretações sobre os períodos históricos no 

desenvolvimento matemático, possibilitando que novas ideias possam se desenvolver. 

Essas reflexões carregam em si a transformação pelo estudo da História da 

Matemática. Considerando a Matemática em uma dimensão mais ampla no horizonte, 

podemos pensar, com enfoque nos diferentes papéis assumidos por professores, na escola e na 

pesquisa, que mesmo não sendo os sujeitos nos trabalhos apresentados no evento, os 

professores contribuem no processo de pesquisa e difusão da Matemática. 

Se considerada como lente de interpretação dos fatos matemáticos, a História da 

Matemática pode potencializar o ensino da Matemática e possibilitar que os professores, nas 

reflexões sobre a HM, adquiram características diversas nos contextos. Veja a Figura 1. 
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Figura 1 – Os professores nas reflexões da História da Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

As acepções e características com as quais os professores estão relacionados na figura 

anterior se remetem às ações na escola e na sociedade. Embora tenham se esquivado de suas 

funções políticas na sociedade, dentro e fora do ambiente escolar, os professores têm se 

colocado em posição de conformação e submissão, deixando de agir como mola propulsora de 

lutas, que vislumbram a sociedade em um patamar de igualdade de direitos e liberdade de 

expressão e transcendem os muros da repressão em que a sociedade está aprisionada. 

No entanto, professores são agentes de reflexão e transformação, pois estão em 

contato, concomitantemente, com os alunos e com os sistemas que regem a sociedade. Os 

conflitos existentes na sociedade são de natureza hegemônica, por considerar que o controle 

social é o principal objetivo da classe dominante sobre os dominados. A escola participa desse 

controle mediado pelos professores, os quais tornam-se agentes a serviço do sistema que 

gerencia o processo educacional em favor de uma minoria que está condicionada a se manter 

no poder. Proporcionar aos professores momentos para a reflexão histórica e crítica das 

contradições econômicas que envolvem uma luta de classes e a crise da democracia pode 

ascender novos argumentos em prol da formação humana, para que conheçam a posição que 

ocupam nesse processo e possam agir, de forma estratégica, contra a alienação da sociedade. 

Nos anais há indicativos da consideração da História da Matemática utilizada como 

recurso pedagógico e facilitador dos processos de ensino e aprendizagem nas salas de aula, 
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associado a outros recursos, como as tecnologias. Porém, a considerar os artigos do 

documento, estão ausentes as discussões de como a História da Matemática pode ser 

trabalhada na Formação Inicial de Professores, visando a transformação dos futuros 

professores de Matemática em agentes reflexivos, críticos e questionadores, para que, em suas 

ações, possam se considerar parte de uma realidade e sujeitos da própria história (FREIRE, 

1996), na busca por uma sociedade menos desigual. Como educadores matemáticos, as 

preocupações poderiam estar relacionadas ao desenvolvimento de conhecimentos e práticas 

pedagógicas que pudessem contribuir para uma formação mais integral, humana e crítica dos 

sujeitos da escola. 

A História da Matemática, considerada como um constante movimento de fatos 

processados dentro e fora do ambiente escolar e acadêmico, pode trazer indícios de 

transformação social, desde que essas conjunturas propiciem um alargamento das 

contribuições dessa reflexão para mudanças na atividade social. 

 

2.3. REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E O 

PROFESSOR E/OU EDUCADOR MATEMÁTICO 

 

Inicialmente, almejando entender as diferenças entre o matemático e o educador 

matemático, expomos as ideias de Fiorentini e Lorenzato (2009), quando relatam haver uma 

inconsonância dos termos relacionados ao professor de Matemática. O olhar para a 

Matemática é o que os diferencia. Para os autores, há o matemático e o educador matemático. 

O matemático tem como fim a própria Matemática e enaltece os conteúdos formais e 

práticas voltadas para a formação de novos pesquisadores da área, ansiosos por desenvolver 

conhecimentos, por meio de processos hipotético-dedutivos, que possibilitam o 

desenvolvimento da Matemática pura e aplicada. Já o educador matemático não concebe a 

Matemática como um fim, mas como um caminho para a formação intelectual dos indivíduos, 

tendo a preocupação de desenvolver conhecimentos e práticas pedagógicas que possam 

contribuir para uma formação mais integral, humana e crítica dos sujeitos da escola; para isso, 

ele recorre a métodos interpretativos e analíticos das ciências sociais e humanas. Nesta 

pesquisa, adotamos a perspectiva do educador matemático e buscamos compreender as 

relações pulsantes entre a História da Matemática e o professor de Matemática. 

A Educação Matemática é uma área jovem e emergente de estudos. Enquanto área de 

conhecimento e campo profissional e científico, a Educação Matemática entende a relação 

entre o professor e a Matemática como um diálogo, em que a Matemática está a serviço da 
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educação, porém a educação não é mais importante e não há dicotomia entre a Educação e a 

Matemática. 

D’Ambrósio (2005) admite a necessidade da formalização da Matemática em códigos, 

para facilitar o compartilhamento dos conhecimentos matemáticos, justificando, assim, sua 

inclusão como disciplina nos currículos. Porém, não se deve abandonar o processo de 

construção dos conhecimentos em favor de um produto. Logo, o processo de ensino e 

aprendizagem pela Educação Matemática deve ser considerado e apreciado pelos olhos da 

História e Filosofia da Matemática. Segundo o autor, muitas pesquisas sobre a construção 

histórica da Matemática ainda são necessárias, principalmente porque muitas culturas e 

contribuições científicas de muitas comunidades foram excluídas. Assim, ele propõe que as 

pesquisas considerem a diversidade dos conhecimentos matemáticos em tempo e espaço.  

O professor, seja na formação inicial ou continuada7, pode considerar a abordagem 

histórica da Matemática como um aporte teórico e metodológico para o ensino da Matemática 

e, nesse sentido, viabilizar e participar do processo de construção e reconstrução da História 

da Matemática na perspectiva da Educação Matemática. 

A relação entre a História da Matemática e o educador matemático pode guarnecer os 

futuros professores para que ressignifiquem o conhecimento matemático a partir das reflexões 

da HM, evidenciando a sua importância para uma formação humana, em que o professor tem 

o conhecimento de sua disciplina, mas também compreende que esses conhecimentos têm 

uma origem e uma motivação contextualizada. Dessa forma, deve-se entender as razões para 

que esses conhecimentos estejam presentes nos currículos escolares. 

É importante repensar as conexões entre passado, presente e futuro, dialogando em um 

movimento dinâmico e não linear, como negação ao engessamento das ementas que sustentam 

essa disciplina nas universidades, fazendo com que a Matemática, enquanto instrumento de 

crítica e acesso social, possa ser inserida numa dimensão cujas prioridades contemplam os 

processos e contextos, e não os produtos (D’AMBRÓSIO, 2012, p. 166). 

Numa relação entre professor e HM, considera-se a HM como objeto de estudo e o 

professor como sujeito da práxis, que é orientada para o fim de conhecer e está no sentido da 

transformação material da realidade. No entanto, atualmente, o professor está detido num 

contexto político construído para desvalorizá-lo como profissional. Essa desvalorização pode 

ser observada na falta de reconhecimento social e na ausência de efetivação de sua realização 

profissional. O professor pode conhecer-se como um crítico de sua própria condição de 

                                                 
7 Consideramos que as fronteiras entre a formação inicial e continuada sejam uma limitação para o 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos holísticos. 
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trabalho ou apaziguar-se. Considerando que as velocidades da educação são distintas para 

ricos e pobres, as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem estão voltadas para a 

educação dos ricos e o acolhimento social está voltado para a dos pobres. 

Reconhecer a diferença humana, mas não centrar o processo educativo nessa 

diversidade, pode evitar o esvaziamento do papel da escola e permitir a articulação entre o 

ensino e a diversidade. Desse modo, a diversidade se afasta do centro do currículo, mas é 

considerada engendrada em sua composição. O desenvolvimento pleno das capacidades 

intelectuais das pessoas está em sintonia com a diversidade. Assim, o papel dos professores 

consiste em participar, juntamente com os alunos, da formação dos conceitos científicos, em 

conexão com os contextos, visando à formação crítica e consciente, considerando a 

individualidade e a coletividade na sociedade. 

O trabalho docente tem caminhado no vácuo da contemporaneidade e da neutralidade; 

não há espaço para a práxis, a crítica e a autocrítica. Nas relações entre teoria, prática e 

reflexão, se há dificuldade com a prática, é porque há dificuldade com a teoria. Essas 

dificuldades interferem na reflexão e, consequentemente, na práxis. O diálogo entre essas 

dimensões não é uma conciliação; é uma tensão que dialoga, um debate em que há 

controvérsias e poder de argumentação, baseando-se nas contradições e nas relações entre 

forças controversas, como: teoria e prática, sujeito e objeto, universal e particular, individual e 

coletivo, objetividade e subjetividade etc. Esse diálogo pode ressignificar os olhares 

cristalizados, que compactuam com modelos dogmáticos e paradigmas inalcançáveis em que 

o ensino de Matemática está envolto. 

A reflexão sobre o trabalho docente deve resistir, reagir e não se curvar diante da 

instrumentalização e fragmentação racional da educação contemporânea. Os professores, 

como sujeitos sociais, ao se prepararem para uma educação plena, podem possibilitar um 

devir de um mundo mais humano. Quando o sujeito idealiza a própria prática e não realiza a 

reflexão e a autocrítica, sem essa volta para o sujeito, mistifica ou aliena a ideia do sujeito. A 

desmistificação da ideia do sujeito, inserido na natureza, traz a possibilidade de superar cada 

vez mais o instinto em torno de sua autoconservação e, consequentemente, transforma a 

sociedade. 

Como possibilidade de mudança, considerando que essas transformações podem ser 

possíveis, se houver o desenvolvimento da insatisfação quanto ao que está instituído, 

fomentamos as ideias de Mendes (2013), quando elabora argumentos que podem viabilizar 

um despertar dessa insatisfação e provocar um novo estímulo para a construção histórica da 

Matemática. O autor desenvolve estudos e reflexões sobre o potencial cognitivo presente na 
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investigação histórica, para o desenvolvimento da criatividade na produção dos 

conhecimentos escolares e científicos, investigação que busca solucionar as problematizações 

estabelecidas pelas interações sociais, cognitivas e culturais.  

A História da Matemática, no contexto considerado por Mendes (2013, p. 186), é tida 

como uma agente de cognição ou reorganizadora cognitiva, podendo conduzir os estudantes 

aos desafios e estabelecendo um processo de criatividade na aprendizagem durante o processo 

educativo, que é flexível e regado pelo continuum ação, reflexão e ação, que será mediado 

pelo professor.  

Nesse processo, o professor alimenta as provocações e a geração de novas estratégias 

para as novas questões que se manifestam nas entrelinhas de cada questionamento. A prática 

desafiadora e provocadora dos professores para o exercício de criação matemática não é linear 

e engessada, é dinâmica, coerente e contextualizada. Além disso, necessita de condições 

favoráveis à criação e cuidados com a transposição didática das obras históricas com as quais 

vão lidar durante as aulas. 

A criatividade é essencial para a construção da autonomia do ser humano e pode 

desencadear outras habilidades, além de renovar e arejar as ideias (MENDES, 2013, p. 189). 

A constante reflexão das diferentes épocas da História da Matemática enriquece e estimula 

novos estudos que conectam a formação de professores, a investigação na Educação 

Matemática e a História da Matemática. O diálogo entre essas áreas e outras pode desenvolver 

uma atitude respeitosa na construção do conhecimento matemático e uma tentativa de 

superação das dificuldades nas práticas docentes. 

D’Ambrósio (1999) sustenta as reflexões sobre as conexões entre educação e 

criatividade. Para ele, a criatividade e a cidadania são os objetivos de uma educação, cuja 

estratégia foi criada pela própria sociedade, sendo que a criatividade está pautada na 

potencialização das capacidades humanas, enquanto a cidadania prepara o indivíduo para 

entender seus direitos e assumir suas responsabilidades na sociedade. De acordo com o autor, 

esse contexto pode favorecer a formação de indivíduos focados na reprodução de um 

currículo com interesses políticos específicos, implícitos. Assim, ele divulga que o educador 

matemático tem que se posicionar ante as crises sociais e criticar os rumos tomados pelas 

políticas. Dessa forma, esses aspectos irradiam a dimensão política da profissão do educador 

matemático. 

Sumariamente, a HM e o professor estão em posições antagônicas, desveladas pela 

dimensão das reflexões da história em contraponto ao ocultamento da barbárie em que o 

professor está imerso. O corolário da barbárie para a profissão docente é o produtivismo, 
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expresso pela necessidade de quantificar tudo o que se faz no trabalho. A técnica é 

fundamental, mas não é suficiente; sem o diálogo e a autocrítica, torna-se instrumento de 

dominação. 

Voltamos à ideia de D’Ambrósio (2012) para concluir e estabelecer as relações entre a 

História da Matemática e o professor de Matemática, lembrando que quando o autor trata das 

questões de se considerar um fato isolado, apresentado como mera curiosidade e 

descontextualizado, pode passar uma falsa impressão. Sendo assim, priorizar um ensino sobre 

Matemática, e não um ensino de Matemática, evidencia os processos, a criatividade, o saber e 

o fazer, a diversidade, a história e a filosofia. 

Considerando que o ensino de Matemática focaliza no produto dos conhecimentos, 

isto é, nos conteúdos acabados e engessados, orientados para memorização de técnicas, 

fórmulas e resultados, há grandes desafios para a Educação Matemática, como harmonizar os 

conceitos, os processos e os conteúdos para uma atuação plena na sociedade e alimentar os 

debates que acompanham a disciplina História da Matemática na formação de professores. 

 

2.4. O DEBATE QUE ACOMPANHA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

NAS UNIVERSIDADES 

 

O debate sobre a História da Matemática é persistente e se retroalimenta, incentivando 

o embate das controvérsias e a discutibilidade das ciências, desde que haja argumentos 

robustos e cautelosos que sustentem as iniciativas para trazer a história como metodologia de 

ensino, para além de uma disciplina em um currículo. Levar essa discussão para dentro da sala 

de aula, na formação inicial de professores, pode construir nos futuros professores uma 

perspectiva crítica em relação à construção dos conhecimentos científicos. 

Os conhecimentos matemáticos têm participado na execução de técnicas para a 

resolução de problemas padronizados e descontextualizados. Uma construção histórica e 

reflexiva, que considera o contexto, repensa e ressignifica a construção dos conhecimentos 

matemáticos, poderia, então, potencializar o ensino de Matemática. No entanto, o imediatismo 

é um obstáculo para a incorporação da História da Matemática, com abordagens que 

valorizam o papel das controvérsias e dão asas ao debate que alimenta a história como um 

movimento dinâmico e não como um acumulado de fatos sobrepostos. 

Nobre (2004), ao fazer uma leitura crítica da HM, pontua que há múltiplas 

interpretações do mesmo acontecimento e uma investigação holística permite escanear a 

construção histórica dos acontecimentos e analisar a falta ou ocultamento de informações 
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relevantes que podem comprometer a compreensão da história relatada. As informações 

históricas podem ter elementos arbitrários e se apoiar em dados fictícios. A veracidade dos 

fatos é questionável quando eles são baseados em documentos escassos ou inexistentes, 

principalmente se o personagem histórico foi considerado isolado do contexto social, 

histórico, econômico, político e ideológico da época em que o episódio ocorreu. A 

manipulação e/ou ocultamento de informações ocorrem por comprometerem ou favorecerem 

pessoas que, considerando as relações de poder, hierarquicamente, estivessem em uma 

posição mais vantajosa ou atendessem, de alguma forma, aos interesses do sistema político ou 

religioso no momento, como se estivessem confinados em compartimentos estanques e 

desassociados da realidade. 

Matthews (1995) reflete sobre as possibilidades de elaboração de reconstruções 

racionais da história para prover uma metodologia científica ou uma figura histórica. Nesse 

sentido, o fundamento da HM é refutar ideias existentes e fazer inferências, após 

aprofundamento dos estudos, para aproximar-se do conhecimento genuíno produzido na 

época. Lembrando que tal aprofundamento consiste em constatar as versões, a historicidade 

dos eventos, os contextos (socioeconômico, político, cultural, ideológico etc.) em que estavam 

inseridos e os interesses individuais e coletivos envolvidos. 

Se a História da Matemática for apenas informada e repassada aos futuros professores, 

trabalhando-se, isoladamente dos contextos históricos, apenas os nomes dos cientistas, as 

datas, os experimentos, as equações, os conceitos, os postulados e as infinitas construções 

matemáticas que ascenderam ao longo de milhares de anos, como se fossem obras de gênios 

que, em um piscar de olhos, encontraram as soluções para os mais variados problemas 

matemáticos, ela pode esvaziar o desenvolvimento das interpretações construídas, 

desconsiderando suas individualidades, diversidades, contextos e realidades, e alimentar um 

processo cuja essência está na manutenção das imposições do sistema capitalista e no 

aprisionamento dos pensamentos e da subjetividade. 

Os conhecimentos epistemológicos e históricos podem determinar a melhoria do 

ensino das ciências. Mas, para além desses conhecimentos, existem outras reflexões que 

podem contribuir para o aprimoramento do ensino. Incorporar a história, a filosofia, a 

sociologia e a epistemologia das ciências desde a Educação Básica pode contribuir para a 

formação de concepções dos alunos. 

Para Feyerabend (2011), se a ciência é simplificada e individualizada por seus 

participantes, definindo os campos de pesquisa separados do restante da história, os processos 

históricos são congelados, como se fossem fatos estáveis. O congelamento dos fatos históricos 



86 

 

impacta na construção da história das ciências, que passa a carregar em sua composição os 

fatos ou as conclusões extraídas dos fatos, distanciados das ideias contraditórias, das 

interpretações dos fatos, das situações conflituosas, dos erros etc. 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

A construção de um conhecimento histórico, reflexivo, crítico, ressignificador e 

instituinte de novas perspectivas da Matemática é possível, mas deve ser encarada como um 

processo de quebra de paradigmas instituídos. Os paradigmas engessam o ensino de 

Matemática na Educação Básica e na formação de professores. Assim, a História da 

Matemática não é um conjunto de fatos acumulados, há uma multiplicidade de interpretações 

que podem fazer modificações profundas no modo de se entender a Matemática e sua história, 

o que nos leva a questionar em que medida há continuidade e ruptura na historiografia da 

Matemática. 

Uma reflexão teórica e metodológica da disciplina HM pode levar a questionamentos e 

ressignificações da aproximação entre a História da Matemática e a formação inicial. No 

entanto, a História da Matemática, se considerada como uma forma de se obter informações 

imediatas sobre a construção dos conhecimentos matemáticos, em consonância com o 

isolamento dos conhecimentos matemáticos exigidos para se cumprir um roteiro 

predeterminado para os currículos, pode bloquear a curiosidade e a criatividade. O 

afastamento da investigação e da exploração, em relação às concepções e aos contextos 

temporal, espacial, cultural, social, educacional, econômico, ideológico e político, pode 

fomentar o processo da alienação, que imerge a humanidade em uma realidade tomada por 

gênios matemáticos, blindados de influências externas e considerados como divindades pela 

polvorosa aculturação, omitindo-se as lutas da época. 

Nesse contexto, os futuros professores de Matemática devem ser considerados sujeitos 

no processo educacional, isto é, seres ativos durante a construção do conhecimento, na qual a 

História da Matemática é utilizada como aporte teórico e metodológico para potencializar e 

motivar o ensino da Matemática. 

Atualmente, as pesquisas em História da Matemática caminham para a reflexão da 

preparação dos professores para abordagens históricas em aula, avaliando o potencial 

interpretativo dos episódios da HM de forma crítica, questionadora, abrangente e 

contextualizada. Essa formação deve abranger tanto os futuros professores como os 

professores formadores, para não haver o risco de abandonar questões que necessitam de 
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reflexão, recaindo em uma simplificação da história. Por isso a importância de os formadores 

dos futuros professores terem sido contemplados com uma formação baseada na abordagem 

histórica para o ensino das ciências. 

Visando a melhoria desse sistema, que é desenvolvido no sentido de formar 

professores mais conscientes de seu papel na apreensão dos conhecimentos matemáticos, na 

perspectiva da Educação Matemática, tomamos por base os processos – e não os produtos –, 

no ensino e na aprendizagem da Matemática, valorizando a diversidade cultural, o 

desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos e os desafios para esse 

desenvolvimento, além de considerar as interferências políticas, econômicas, culturais e 

sociais que engendram o processo de ensino e aprendizagem da Matemática para o 

utilitarismo puro e técnico. 

Trazer à luz reflexões sobre a formação inicial pode auxiliar na compreensão da 

relação dos futuros professores com a História da Matemática e apontar caminhos que podem 

potencializar o ensino de Matemática, cuja metodologia é pautada na HM, e/ou indicar os 

obstáculos encontrados no percurso da História da Matemática como uma construção em 

constante transformação. 

  



88 

 

3. A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Na perspectiva de construir novos conhecimentos através da pesquisa em Educação 

Matemática, este capítulo visa apresentar argumentos que sustentem as considerações sobre a 

pesquisa e, em especial, sobre a pesquisa em Educação Matemática com enfoque para a 

História da Matemática como aporte teórico e metodológico para a formação humana dos 

futuros professores de Matemática. 

A abordagem qualitativa na vertente da observação participante auxiliou na análise 

crítico-reflexiva junto aos futuros professores da Licenciatura em Matemática da 

UEG/Quirinópolis e na solução da questão central deste estudo. As fases da pesquisa em 

busca de elementos da História da Matemática na formação inicial de professores se 

embrenharam pelos estudos teóricos e pela aplicação prática de técnicas e instrumentos 

presentes na pesquisa, se articulando nesse processo de investigação. 

As técnicas e os instrumentos utilizados – a saber: revisão bibliográfica, pesquisa 

documental, diário de campo, questionário aberto e entrevista semiestruturada – se 

articularam em um movimento não linear de idas e vindas, em um processo que antecedeu o 

início das aulas do curso de HM para os futuros professores da UEG, cujo plano será 

apresentado a seguir, e percorreram seu desenvolvimento até a escrita final deste trabalho. 

Na etapa de construção dos dados, a pesquisa se articulou em duas fases 

retroalimentáveis e concomitantes. Na primeira fase, exploratória e preparatória, fizemos a 

busca pelos elementos da HM na formação inicial de professores e, após a construção do 

objeto, um planejamento metodológico da pesquisa, que atuou na escolha da abordagem da 

pesquisa, na seleção dos sujeitos, dos instrumentos, dos materiais, do plano do curso de HM 

(APÊNDICE 2), na construção e na interpretação dos dados. 

Na segunda fase, iniciamos a construção dos dados através de um diagnóstico da 

disciplina HM, com um levantamento dos documentos oficiais da universidade e da 

disciplina, observamos e registramos as aulas em um diário de campo, compartilhamos um 

questionário aberto para conhecer o perfil dos futuros professores de Matemática e 

dialogamos com os sujeitos em uma entrevista semiestruturada, para compreender por que a 

História da Matemática poderia colaborar com eles, no sentido de possibilitar o entendimento 

do desenvolvimento histórico da Matemática, a fim de truncar as possibilidades de 

propagação da História da Matemática acrítica que é difundida no meio escolar e acadêmico. 
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3.1. A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PELA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Acreditamos que seja possível conhecer o mundo, o universo e suas leis, sendo esse 

conhecimento inesgotável. De acordo com Triviños (2009), a necessidade de transcender a 

unilateralidade das ideias e informações na concepção do mundo pode dar margem à 

abrangência de ideias e do espírito crítico, que podem auxiliar na eliminação da relatividade e 

opacidade da autonomia, que se ergue diante dos fenômenos sociais de ideologia dominante 

do capitalismo periférico como consequência da dependência e submissão cultural e 

econômica. 

Na pesquisa, a opacidade da autonomia do pesquisador pode produzir mudanças 

superficiais, envolvendo acomodação e conservadorismo (TRIVIÑOS, 2009). No contexto da 

pesquisa científica, as mudanças são manifestadas com falta de criatividade e sustentam o 

status quo, em contraponto ao desenvolvimento do espírito crítico, da formação humana e da 

autonomia do ser humano, no avanço do pensamento para se conhecer o objeto. 

Para Triviños (2009), há três ideias básicas para conhecer, entender e explicar as leis 

de desenvolvimento da natureza e da sociedade, considerando que o mundo é constituído por 

objetos e fenômenos e que eles podem ser observados pelos seres humanos. A primeira ideia 

se refere às constantes transformações dos fenômenos e objetos do mundo, que não são um 

amontoado de coisas acabadas. A segunda opõe-se às especulações vazias na alimentação do 

pensamento, o qual, segundo o autor, deve se alimentar de hipóteses e teorias que partem de 

determinadas bases científicas. A terceira ideia sustenta a possibilidade de o ser humano 

conhecer a realidade natural e social. 

Triviños (2009) argumenta que a pesquisa educacional nos países do terceiro mundo 

deve auxiliar nos processos de transformação da essência da realidade social investigada. Para 

Demo (2012), a pesquisa deve integrar teoria e prática, para compreender a realidade e nela 

intervir. 

O diálogo entre teoria e prática é fundamental para alimentar a discutibilidade da 

ciência, tornando-a respeitada, mas não dogmática. Demo (2012) defende que, para cultivar 

um processo de criatividade na construção das ciências, é necessário um diálogo consciente 

com a realidade social, para compreender e transformar. 

Como a realidade não é evidente, mas um constructo inacabado, com processo 

histórico em transformação, para entendê-la é necessário considerar as mudanças constantes. 

As estruturas que compõem sua tessitura e o processo histórico constituído de condições 
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objetivas e subjetivas intervêm na capacidade política da humanidade e nos conflitos sociais. 

Além disso, alimentam o dinamismo de forças contrárias que, simultaneamente, se repelem e 

se necessitam, se comunicam e se confrontam (DEMO, 2012). 

Demo (2012, p. 36) entende que não há mudança sem consciência crítica e autocrítica 

dos problemas que se quer mudar. Nesse sentido, a metodologia da pesquisa científica 

necessita reconhecer crítica e autocrítica ao trabalhar o objeto construído como discutível e, 

muitas vezes, inventado. Também vale lembrar que o pensamento nunca esgota o pensado, 

além de não gerar certezas cabais, sendo a realidade mais rica que a análise. 

Assim, considerando que a ciência é um produto social, ela possui algumas 

particularidades. Tais particularidades se referem à sua discutibilidade e, ocasionalmente, 

vacilam entre o absolutismo e o relativismo da ciência, bem como o prestígio, a subjetividade 

e a justificativa social do cientista, que é um ator político. Essa discutibilidade da ciência é 

concernente à uma discussão crítica, ao manter-se em movimento e adotando o vir a ser como 

modo de ser. O cientista, nesse contexto, nunca é igual em seus escritos e pesquisas; está 

sujeito a contradições, hesitações e criatividade. 

Na pesquisa científica educacional, a discutibilidade da ciência, a crítica e a autocrítica 

fomentam os questionamentos que estão na orla da visão estática da realidade e abastecem o 

caráter dinâmico, contraditório e histórico dos fenômenos educativos (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 66). Enfatizamos o caráter histórico no sentido de se conceber no 

cerne das transformações sociais, sendo uma dinâmica de ações e ideias. Considerando a 

educação no contexto das formações sociais e resultante de condicionamentos, reproduções e 

interesses sociais, políticos e econômicos, é possível compreender, refletir e repensar as 

contradições sociais, bem como a viabilidade das transformações sociais para garantir o 

acesso ao saber e ao fazer.  

Com o objeto construído e propondo um diálogo com a realidade, a HM é apresentada 

como uma possibilidade de aporte teórico e metodológico para a Formação Inicial de 

Professores de Matemática e de transformação social dos futuros professores, no sentido de 

afastar o dogmatismo e dar espaço ao diálogo, interagindo com a teoria e a prática para 

construir elementos de estudo, compreensão e transformação dinâmica da realidade. Então, 

com um refletor apontado para a Formação Inicial de Professores, decidimos entender a 

relação da HM com a formação dos futuros professores na perspectiva da formação humana. 
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3.2. A QUESTÃO E OS OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é um estudo crítico e reflexivo em meio às inquietações que estão 

representadas pela questão central: quais são as possibilidades e os limites da disciplina 

História da Matemática para a formação humana dos futuros professores de Matemática da 

Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis (GO)? 

As inquietações sobre a História da Matemática na formação inicial de professores 

transcenderam a ausência dessa disciplina na UEG, durante os anos de instituição da 

Licenciatura em Matemática na unidade. O alimento de questionamentos e dubiedades da 

construção linear dos conhecimentos matemáticos, que têm sido ensinados e transmitidos na 

escola, foi o distanciamento entre a História da Matemática e as aulas na escola. 

Durante o desenvolvimento desta dissertação, as inquietações aumentaram e 

proporcionaram um repensar da aproximação entre a HM com a formação de professores que 

ensinam Matemática, mas não de forma aleatória e sobreposta, isto é, como “curiosidades 

matemáticas” ou apenas na introdução dos conteúdos. A HM, então, enquanto metodologia de 

ensino, um aporte teórico e metodológico para o ensino amplo, holístico, crítico e reflexivo da 

Matemática, como uma construção humana que transforma e se transforma. 

Essa disciplina, nos cursos de Matemática das universidades estaduais e federais do 

estado de Goiás, segue as normas da BNCC. No entanto, conforme comentamos 

anteriormente, a HM abordada na BNCC não possui as reflexões necessárias para a 

construção dos conhecimentos matemáticos. Nos livros, quando chega a ser abordada, a HM é 

compreendida como fatias de curiosidades matemáticas. Nessa perspectiva, a HM abarca 

informações distorcidas, elencando os grandes heróis e gênios da Matemática e promovendo 

um movimento linear e de sobreposição, que é contrário à construção dos conhecimentos 

matemáticos, considerados nas dimensões históricas, geográficas, filosóficas, sociais, 

culturais, econômicas etc. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é repensar a disciplina HM e as contribuições 

da História da Matemática para a formação humana dos futuros professores e potencializar o 

ensino de Matemática, além de identificar as influências e transformações na formação de 

concepções dos futuros professores. 

Essa análise teve caráter teórico, pelo tratamento dos dados coletados, advindos dos 

documentos e do campo, e metodológico, por questionar, refletir, repensar e ressignificar a 

HM, potencializando o ensino da Matemática e proporcionando a formação humana dos 

futuros professores. 
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Na perspectiva de questionar as intervenções do estudo da História da Matemática na 

formação inicial de professores, fizemos a análise do perfil dos cursistas, seus conhecimentos 

e concepções. Almejando dados que respondessem a esses questionamentos, elaboramos um 

questionário e uma entrevista com embasamento na problemática do curso, seus objetivos, 

referências e metodologias, frente à reflexão da História da Matemática e da formação 

humana. 

No desenvolvimento das possíveis respostas para os questionamentos advindos da 

construção histórica da Matemática, consideramos a HM engendrada no contexto da formação 

inicial de professores de Matemática. Contemplamos os conhecimentos e/ou concepções dos 

futuros professores para potencializar o ensino da Matemática e ressignificar a História da 

Matemática na construção dos conhecimentos. Ao mesmo tempo, avaliamos as possibilidades 

e os limites da HM nessa abordagem, ao adotá-la como um recurso de construção ou 

reconstrução crítica e questionadora dos saberes e fazeres matemáticos, de formação humana 

e de transformação das atividades sociais nos cursistas. 

 

3.3. A ABORDAGEM E AS FASES DA PESQUISA EM BUSCA DOS ELEMENTOS DA 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

Para registrar os fatos em movimento, o desenvolvimento e a dinâmica dos 

fenômenos, propusemos uma pesquisa de campo que contribuísse com a função social da 

Matemática e com o avanço dos processos educativos, na construção de um universo do saber 

e do fazer educacional, social e histórico (TOZONI-REIS, 2010). 

A construção dos dados foi realizada diretamente na sala de aula do 1º ano da 

Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis, durante as aulas da disciplina História da 

Matemática, no primeiro semestre de 2018, através de uma observação participante. Para 

entender e interpretar a realidade e as concepções dos futuros professores, sua relação com a 

HM e as implicações da disciplina para a formação holística e ampla dos futuros professores, 

apoiamo-nos na observação dos episódios, com um olhar qualitativo para a participação dos 

cursistas. 

A observação participante contou com o professor da disciplina, a pesquisadora e os 

futuros professores. As discussões propostas no plano do curso (APÊNDICE 2) foram 

conduzidas pelo professor e a pesquisadora registrou o desenvolvimento dos episódios mais 

relevantes para a pesquisa. Porém, o professor da turma e a pesquisadora não são sujeitos da 

pesquisa. 
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Para alimentar a investigação, foram feitas pesquisas bibliográfica e documental que 

visavam a compreensão da História da Matemática nos processos de desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos na formação inicial de professores. As pesquisas se articularam 

com os instrumentos de pesquisa, concomitantemente. 

A saber, a pesquisa qualitativa defende a ideia de que o interessante na produção de 

conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, considerando a não neutralidade do 

observador, é compreender e interpretar a realidade, os conteúdos e o ser humano nas relações 

com as coisas, a natureza e a vida, para além da descrição ou da explicação dos fenômenos 

(TOZONI-REIS, 2010). 

Conforme apontado anteriormente, a pesquisa se divide em duas fases. A primeira fase 

apresenta um processo de exploração temática presente na bibliografia especializada, que 

alimenta os questionamentos através de leituras e instiga a observação dos debates que 

movimentam o tema em questão. Para a identificação e delimitação do objeto de pesquisa, 

buscamos conhecer o assunto, de forma mais detalhada, com o auxílio da revisão 

bibliográfica, para então elaborar o projeto de pesquisa, configurar o problema, formular a 

questão de pesquisa e os objetivos, além de engendrar uma compreensão mais aprofundada do 

objeto de estudo no processo de coleta, organização, análise e interpretação dos dados e a 

redação final da pesquisa. 

Na segunda fase, pretendíamos conhecer o movimento da disciplina História da 

Matemática como componente curricular na UEG, seus pressupostos como metodologia na 

construção dos conhecimentos matemáticos e de transformação das atividades sociais na 

formação dos futuros professores. 

Munidos dessa análise, elaboramos e desenvolvemos um curso de HM para elucidar as 

contribuições à prática pedagógica dos futuros professores. O objetivo do curso foi tratar as 

concepções contraditórias da HM e suas implicações para o ensino, com vistas à formação 

teórica e prática dos futuros professores, além de constituir elementos para repensar a HM e 

motivar novas estratégias para o ensino de Matemática. 

Essa perspectiva, inicialmente, trouxe-nos a constatação de que a disciplina História 

da Matemática, no processo de formação inicial de professores, é um importante componente 

para a formação de professores, quando dialoga como possibilidade para o ensino da 

Matemática. 
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3.4. A DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS E FEDERAIS DE GOIÁS 

 

Na busca pela compreensão das abordagens e da presença da HM nas universidades 

goianas, foram encontradas quatro instituições formadoras com cursos de Matemática, 

incluindo licenciatura e bacharelado. As quatro instituições são: UEG, UFG, IF de Goiás 

(Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás) e IF Goiano (Instituto 

Federal de Educação, ciências e Tecnologia Goiano). Em todas elas, o curso tem duração de 4 

anos (8 semestres). 

A UEG oferece cursos presenciais e semipresenciais de Licenciatura em Matemática, 

nas unidades localizadas em Morrinhos, Anápolis, Formosa, Goiás, Iporá, Jussara, Porangatu, 

Posse, Quirinópolis e Santa Helena. Nesses dez cursos oferecidos, nove possuem a disciplina 

HM como obrigatória; a exceção acontece em Jussara, que não apresenta a disciplina em sua 

matriz curricular. 

De acordo com a estrutura curricular da Licenciatura em Matemática da UEG, a 

disciplina HM faz parte do núcleo de modalidade, composto por componentes curriculares 

obrigatórios. As aulas estão distribuídas em 60 horas/semestre, com encontros de 4 

horas/semana. As propostas para desenvolvimento da disciplina, nos projetos de cada 

unidade, podem variar ao longo dos semestres. Em Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis, 

a disciplina é locada no 1º semestre do curso; em Santa Helena de Goiás, no 2º semestre; em 

Anápolis, no 4º semestre; em Morrinhos e Goiás, no 8º semestre; em Posse, não há um 

semestre definido; e em Jussara, não há a oferta da disciplina. 

Os objetivos apresentados nas ementas da disciplina desses cursos contemplam o 

desenvolvimento do pensamento matemático nas diversas civilizações, a HM como 

metodologia de ensino e os desafios contemporâneos da Matemática. A bibliografia proposta 

está fundamentada em Boyer (1974), Eves (3edc  996) e Lima (1996). 

A UFG oferece os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática. O 

bacharelado é oferecido na regional de Goiânia e a licenciatura, nas regionais de Goiânia, 

Jataí e Catalão. A Licenciatura em Matemática pode ser cursada nas modalidades presencial 

ou à distância. Na UFG/Catalão, além do curso presencial, também é ofertado o curso à 

distância, com duração semelhante ao curso presencial, porém com encontros mensais. Essa 

modalidade de curso é fomentada pela Universidade Aberta do Brasil/CAPES. 

Na UFG, a HM é uma disciplina obrigatória. Em Goiânia, ela pertence ao núcleo 

comum (bacharelado e licenciatura) e em Catalão e Jataí, ao núcleo específico. Em Catalão, a 
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disciplina possui carga horária de 32 horas/semestre; já em Jataí, ela é nomeada de Tópicos 

em História da Matemática e possui carga horária de 64 horas/semestre. Em Goiânia, ela é 

cursada no 6º semestre, já nas outras unidades, de acordo com o PPC, não é especificado o 

semestre em que será desenvolvida. 

Com relação ao conteúdo, a disciplina elenca episódios do desenvolvimento da 

Matemática desde a Antiguidade, abordando os avanços, as continuações, as rupturas e os 

impactos das transformações sociais, além de considerar a Matemática exterior ao Ocidente e 

o desenvolvimento das correntes de pensamento na Matemática. Na UFG, a HM também é 

contemplada pela ementa da disciplina Didática III. Como sugestão de bibliografia, a ementa 

de HM apresenta autores como: Aaboe (2002), Boyer (1974), Contador (2005), D’Ambrósio 

(1999), Eves (2004), Garbi (2007), Guelli (1998), Lungarzo (1989) e Roque (2012). As 

discussões sobre as relações entre a HM e o ensino de Matemática são exercitadas na 

disciplina História da Educação Matemática. 

O IF de Goiás oferta a Licenciatura em Matemática na modalidade presencial, nos 

câmpus de Goiânia e Valparaíso. A instituição não oferece o Bacharelado em Matemática, 

porque, de acordo com o PPC, tem como principal finalidade a formação de professores para 

a Educação Básica. 

No IF de Goiás, a disciplina HM é obrigatória e faz parte do núcleo específico na 

matriz curricular. Sua carga horária é de 54 horas/semestre. O núcleo específico, de acordo 

com o PPC da instituição, compreende os conhecimentos e as práticas de Matemática 

necessárias à formação. A ementa da disciplina contempla a HM em quatro perspectivas, 

sendo: a HM e as possibilidades de pesquisa, a HM e a EM como possibilidade pedagógica, a 

HM e a etnomatemática e a HM mundial. A bibliografia sugerida na ementa é composta por 

autores como: Boyer (1974), Miguel e Garnica (2004), Vaz (2007), Jesus (2007), Cajori 

(2007), Eves (2004), Bicudo (1999; 2004), Mendes (2005) e Guelli (2006). 

O IF Goiano oferta a Licenciatura em Matemática na modalidade presencial, em 

Urutaí, e não possui bacharelado. De acordo com o PPC da instituição, o curso tem como 

objetivo formar profissionais capazes de compreender o processo de ensino e aprendizagem, 

com sólida formação teórica na sua área de atuação, preparando para o ensino, para a pesquisa 

e para a extensão. Observamos uma grande preocupação com a formação teórica dos 

profissionais, a qual se desenvolve com padrões de excelência para que eles atuem em sua 

área, especificamente, porém há um descaso com o conhecimento holístico e com a formação 

ampla e contextualizada, histórica e socialmente. 
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Não há a disciplina HM no IF Goiano. Quando buscamos pela expressão “História da 

Matemática” no PPC da instituição, nenhum resultado foi encontrado. 

 

3.4.1. O lócus da pesquisa e o PPC 

 

Como esta pesquisa tem como lócus o curso de Licenciatura Plena em Matemática da 

UEG/Quirinópolis, para conhecer e entender sua constituição, bem como suas 

particularidades, consideramos as intermitentes transformações políticas, sociais, econômicas, 

históricas e culturais em desenvolvimento, exigidas no atendimento às necessidades e às 

demandas da educação, em busca de um novo perfil profissional, que atendesse às disposições 

legais determinadas pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e outros instrumentos normativos. 

De acordo com o PPC da instituição, o curso tem se adequado às novas perspectivas 

da formação de professores e as fundamentado na direção da construção de uma identidade e 

na formação de professores para a Educação Básica e Superior. Nesse sentido, traçaremos um 

breve histórico da consolidação desse curso nessa instituição. 

A criação da UEG com sede em Anápolis, à qual se integrariam várias unidades 

acadêmicas do estado de Goiás, com sua estrutura, pessoal e patrimônio, iniciou com a 

autorização da Lei Estadual n. 11.655, de 26 de dezembro de 1991. A Licenciatura em 

Matemática foi um dos cursos oriundos do curso de Ciências da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Quirinópolis (FECLQ), que se subdividiu e deu início aos cursos de 

Licenciatura Plena em Matemática e Biologia, a partir de 1993. 

Desde 1999, a UEG deixou de ser jurisdicionada pela Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás e teve sua jurisdição transferida para a Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia de Goiás, por força do Decreto Estadual n. 5.158, de 29 de dezembro de 1999. A 

Licenciatura em Matemática teve sua autorização para funcionamento concedida pelo 

Conselho Estadual de Educação em dezembro de 2000 e reconhecida pelo órgão competente 

em 2004. Seus objetivos se relacionavam à formação de um profissional com consciência 

crítica e capacidade de transmitir, construir e usar o conhecimento para o bem-estar social. 

Dessa forma, o licenciando poderia interpretar, abarcando os conhecimentos 

apreendidos, a importância social dessa área do conhecimento, do vasto mercado de trabalho 

da área e da sua abrangência para estudos posteriores. A licenciatura, nesse contexto, formaria 

um professor apto para os enfrentamentos de um mercado de trabalho que privilegia para 

além da quantidade de conhecimento apropriado, mas, sobretudo, sua disponibilidade e 

flexibilidade para agir, como um ser questionador e capaz de causar transformações em si e na 
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realidade que o circunda, apto para reconhecer o mundo histórico, social, econômico, cultural, 

ambiental e holístico. 

Em uma análise dos objetivos específicos para a formação de professores de 

Matemática, destacados no PPC, foi observada a presença da consideração de possibilidades 

para a construção de um perfil docente específico da área. No entanto, deve-se estar atento à 

envergadura dos objetivos para a vida prática e para o mercado de trabalho, a fim de não 

deixar o ensino e a aprendizagem da Matemática para segundo plano. Tais objetivos 

específicos são: 

 mostrar a importância de se compreender que os conhecimentos matemáticos foram e 

são desenvolvidos pela espécie humana ao longo do tempo, perfazendo um 

movimento lógico e histórico dos conceitos matemáticos; 

 levar o discente a adotar uma perspectiva de valorização da Matemática em nossas 

vidas, levando-o a um movimento de apropriação dos conceitos matemáticos;  

 incentivar o educando na realização de pesquisas, consideradas como ferramenta de 

construção de sua práxis docente; 

 desenvolver atividades de aprendizagem da docência que possibilitem aos professores 

em formação compartilharem os trabalhos, proporcionando-lhes a oportunidade de 

ouvir e apresentar sugestões, auxiliando e aprendendo com o outro; 

 incentivar o discente a pensar logicamente, relacionando ideias, descobrindo 

regularidades e padrões, onde a curiosidade é estimulada, despertando, assim, a 

investigação, como mola propulsora do processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática; 

 respeitar os conhecimentos prévios dos discentes, valorizando-os e acrescentando-lhes 

informações que possam contribuir para sua formação docente. 

O PPC atual do curso de Matemática da UEG/Quirinópolis foi construído em 2014. O 

documento foi editado, organizado, revisado e aprovado por um colegiado pertencente à 

instituição. Inicialmente, o PPC iria constituir os pressupostos e concepções do curso, 

rebuscando uma abordagem com visão histórica e crítica, segundo a história do 

desenvolvimento da Matemática enquanto ciência e do seu uso social, para a transformação 

dos contextos social, histórico, econômico e educacional nos quais estivesse inserida. 

Assim, o documento possui 276 páginas e é dividido em 21 tópicos, a saber: 

Apresentação do Projeto; Concepção do Curso; Identificação do Curso; Histórico da UEG; 

Histórico do Curso; Justificativa do Curso; Objetivos do Curso; Perfil do Egresso; 
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Organização Didática-Pedagógica; Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão; Atividades 

Complementares; Estágio Curricular (Obrigatório ou Não Obrigatório); Atividade Prática 

como Componente Curricular; Trabalho de Conclusão de Curso; Avaliação do Processo de 

Ensino e Aprendizagem; Estrutura Curricular; Recursos Humanos; Instalações; Sistema de 

Avaliação Contínua do Curso; Referências Bibliográficas e Anexos. 

Como um projeto que trata da organização didática, pedagógica e administrativa, o 

PPC abrange os diversos campos de composição da universidade em si, como a administração 

acadêmica, a metodologia de ensino, as estratégias curriculares, extracurriculares e de 

flexibilização curricular do ensino, as articulações entre ensino, pesquisa e extensão, as 

avaliações, os recursos humanos e didáticos, as instalações físicas etc. 

Conforme consta no documento, o prédio do campus é situado na Av. Brasil, Quadra 

03, Lote 01, Conjunto Hélio Leão, e foi inaugurado em 1997. Atualmente, encontra-se em 

boas condições de preservação e uso. Sua área construída total é de 1.951,55 m2, distribuída 

numa área total de 20.000 m2, dividida em duas quadras – A e B. Dessa área, a universidade 

disponibilizou, para o curso de Matemática, quatro salas de aula, um laboratório de 

Matemática e um laboratório interdisciplinar, além das outras estruturas para o funcionamento 

efetivo da instituição. Cada sala de aula e laboratório tem uma área aproximada de 50 m2. A 

biblioteca, atualmente, dispõe de um acervo com aproximadamente 7.000 livros, que 

englobam as diversas áreas do conhecimento e são utilizados para incentivar e embasar os 

estudos e pesquisas dos acadêmicos, professores e da comunidade em geral. 

Em se tratando dos recursos humanos da unidade acadêmica, de acordo com o PPC, a 

UEG/Quirinópolis conta com um corpo docente de pós-graduados em diversas áreas e um 

corpo técnico administrativo. O campus possui colaboradores efetivos e temporários. Com a 

realização dos concursos públicos para docente da UEG, até 2014, 32 professores ocuparam 

vagas para efetivo na UEG/Quirinópolis, dentre os quais 13 já pertenciam ao quadro docente 

da UEG e os demais vieram de outras regiões e/ou estados. No curso de Matemática lecionam 

13 professores, sendo três professores efetivos e dez professores em regime de contrato 

temporário. Os estudantes do curso de Matemática totalizam 78, sendo que em 2018 o 1º ano 

possuía 31. 

A Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis é semestral e ocorre no período 

noturno, com tempo de integralização entre quatro e seis anos. A cada ano, o curso oferece 30 

vagas, que são preenchidas por processo seletivo, pelo Sistema de Avaliação Seriado (SAS) e 

outras formas advindas de políticas públicas que sejam adotadas pela universidade. O corpo 

discente dos cursos de graduação da UEG/Quirinópolis é formado por acadêmicos oriundos 
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da classe trabalhadora da cidade, de cidades do sudoeste goiano (como Aparecida do Rio 

Doce, Cachoeira Alta, Caçú, Gouvelândia, Inaciolândia, Lagoa do Bauzinho, Maurilândia, 

Paranaiguara, Riverlândia, Santa Helena de Goiás, São Simão) e de cidades do pontal do 

triângulo mineiro (como Chaveslândia, Ipiaçú e Santa Vitória). 

Na constituição do curso, o currículo oferecia disciplinas específicas da área e 

disciplinas pedagógicas relacionadas à formação docente. No decorrer dos anos, a matriz 

curricular do curso tem se transformado. Essas mudanças propiciam uma difusão e expansão 

do quantitativo de pessoas que podem ter acesso a esse curso, com o auxílio das leis que 

tratam do acesso e da permanência do estudante para a formação de professores (artigo 62 da 

LDB/2015). 

Desde 1996, com a instauração da Lei n. 9.394/96, que promulgava as determinações 

para a Educação Básica e Profissional no país, as discussões das políticas para a Formação de 

Professores vêm se metamorfoseando na direção do compromisso do estado com a 

produtividade, o controle e a coesão social. A expectativa do estado era de melhoria para a 

educação, o que não aconteceu. Assim, instauraram critérios de avaliação alienantes, que se 

afirmam em uma pedagogia de resultados, configurada pelas políticas educacionais que regem 

a escola. 

Consideramos as intencionalidades implícitas do estado e as expectativas da LDB em 

uma pedagogia que mede, apenas quantitativamente, o bom desempenho de alunos e 

professores e utiliza-se de critérios alienantes de avaliação. Contraditoriamente, os estudantes 

passam a ter, nesse contexto, alguns direitos, como o ensino parcialmente à distância e as 

bolsas de iniciação à docência, os quais respondem às questões administrativas de manter a 

formação de professores como uma opção de curso, já que não há tantos outros incentivos 

para que as licenciaturas sejam a opção mais almejada para uma graduação. 

Para dar corpo às colaborações para a superação de problemas históricos, sociais, 

políticos, econômicos, ambientais e educacionais das comunidades locais, regionais e 

nacionais, considerando que o contexto está em constante transformação, a Licenciatura em 

Matemática desse campus entende a relevância do papel da universidade no fortalecimento 

das questões relacionadas à indivisibilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, 

pudemos observar as intenções de aproximação articulada entre a escola e a universidade, 

pelo alcance, avanço e impacto da pesquisa, da extensão e das práticas de ensino e 

aprendizagem da Matemática na Educação Básica. 

Enfim, isso ocorre para que o egresso desse curso possa ser capaz de mobilizar-se 

diante do contexto dinâmico, na busca por melhorias no processo de ensino e aprendizagem, 
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assim como exercitar sua autonomia e criatividade nas práticas educativas. Dessa forma, os 

futuros professores poderiam contribuir para o alcance de uma educação livre das amarras que 

dificultam o desenvolvimento humanizado da Matemática. 

 

3.4.1.1. Os elementos da HM na ementa da disciplina, na matriz curricular, nos objetivos, 

projetos e programas do curso 

 
A Licenciatura Plena em Matemática é guiada por uma matriz curricular que conduz 

para a formação inicial de professores de Matemática da Educação Básica. De acordo com o 

exposto no PPC da unidade, há inquietações referentes à apreensão dos conhecimentos para a 

docência, para que essas diretrizes não se limitem à apropriação dos conteúdos específicos da 

Matemática, mas que possam orientar e interconectar os conhecimentos disciplinares e os 

conhecimentos pedagógicos reivindicados pela docência. 

A formação de professores deverá, portanto, estar pautada em uma concepção de 

educação que pressupõe, também, a função de assegurar aos futuros professores a apropriação 

ativa desses conhecimentos, a reelaboração e a produção de novos conhecimentos 

matemáticos. De acordo com os pressupostos do PPC, os conteúdos devem incluir estudos 

sobre Psicologia da Educação, Políticas Educacionais, Didática e Didática da Matemática, 

Pesquisa em Educação Matemática, Filosofia da Educação, Linguagem, Tecnologias e 

Produção Textual, Diversidade, Cidadania e Direitos, LIBRAS (Linguagem Brasileira de 

Sinais), Educação, Comunicação e Mídia em Matemática, História da Educação, Sociologia 

da Educação e Orientações para Prática de Estágio I, II, III e IV. 

Sendo assim, conforme a Resolução CsU n. 52/2014, os requisitos de estruturação 

curricular estabelecidos pela UEG devem expressar a identidade e as dinâmicas necessárias a 

uma instituição pública de Ensino Superior multicampi. Os requisitos são: oferecimento de 

disciplina no regime de créditos e de forma semestral; entrada anual, com regime acadêmico 

semestral; desenvolvimento de atividades acadêmicas de segunda a sábado; e possibilidade de 

oferecimento de disciplinas na modalidade semipresencial para os cursos presenciais, nos 

termos da Portaria n. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, do MEC, que estabelece o percentual 

de, no máximo, 20% da carga horária total do curso nessa modalidade. 

A estrutura curricular está dividida em quatro núcleos, sendo: Núcleo comum; Núcleo 

de modalidade; Núcleo específico; e Núcleo livre. As atividades que contemplam os 

conteúdos de formação, seguindo essa estrutura curricular, podem ser organizadas da seguinte 

forma: 
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Quadro 2 – Estrutura curricular por núcleos do curso de Matemática da UEG/Quirinópolis, 

com ênfase para o núcleo específico, que abriga a disciplina História da Matemática 

CONTEÚDO DE FORMAÇÃO CH - TOTAL CHT 

TEÓRICA PRÁTICA 

Núcleo Comum   120 

Núcleo Específico 1325 180 1505 

Prática como componente curricular (Núcleo Específico) 325  325 

Núcleo de Modalidade   345 

Prática como componente curricular (Núcleo Modalidade)   75 

Núcleo Livre   180 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC   100 

Atividades Complementares   200 

Estágio Supervisionado   400 

Carga Horária Total do Curso 3250 

          Fonte: PPC - UEG/Quirinópolis (2014). Reorganizado pela autora. 

De acordo com esses requisitos, a organização da matriz curricular da Licenciatura 

Plena em Matemática da UEG/Quirinópolis pode ser apresentada da seguinte forma: 

Quadro 3 – Matriz curricular da Licenciatura Plena em Matemática da UEG/Quirinópolis 

Período 
Conteúdo de 

Formação 
Componentes Curriculares  

AS/

50 

min

. 

Carga 

Horária 

Semestral 
CHT 

C

R 
Teórica Prática 

1º Núcleo Específico Fundamentos da Matemática 4 50 10 60 4 

1º Núcleo Específico Pré-cálculo 4 60 - 60 4 

1º Núcleo Específico História da Matemática 4 40 20 60 4 

1º Núcleo Específico Geometria Euclidiana 4 60 - 60 4 

1º Núcleo Comum 
Linguagem, Tecnologias e 

Produção textual 
4 - 60 4 

Carga Horária Total do Período 20 210 30 300 - 

2º Núcleo Modalidade Metodologia Científica 4  60 4 

2º Núcleo Específico Geometria Analítica 6 70 20 90 6 

2º Núcleo Específico Cálculo I 4 60 - 60 4 

2º Núcleo Comum 
Diversidade, Cidadania e 

Direitos 
4 - 60 4 

2º Núcleo Específico Filosofia 2 30 - 30 2 

Carga Horária Total do Período 20 160 20 300 - 

3º Núcleo Específico Cálculo II 4 60 - 60 4 

3º Núcleo Específico Álgebra Linear I 4 40 20 60 4 

3º Núcleo Específico Teoria dos Números I 4 60 - 60 4 

3º Núcleo Modalidade Didática  4 - 60 4 

3º Núcleo Modalidade Políticas Públicas 4 - 60 4 

Carga Horária Total do Período 20 160 20 300 - 

4º Núcleo Específico Cálculo III 4 60 - 60 4 

4º Núcleo Específico Álgebra Linear II 4 60 - 60 4 

4º Núcleo Específico Teoria dos Números II 4 40 20 60 4 

4º Núcleo Modalidade 
Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS 
4 - 60 4 

4º Núcleo Específico 
Prática e Didática da 

Matemática 
4 40 20 60 4 

Carga Horária Total do Período 20 200 40 300 - 



102 

 

 

(continuação) 

Período 
Conteúdo de 

Formação 
Componentes Curriculares  

AS/

50 

min

. 

Carga 

Horária 

Semestral 
CHT 

C

R 
Teórica Prática 

5º Núcleo Específico Cálculo IV 4 60 - 60 4 

5º Núcleo Específico Probabilidade e Estatística 2 30 - 30 2 

5º Núcleo Modalidade Psicologia da Educação 4 - 60 4 

5º Núcleo Específico 
Orientações para a Prática de 

Estágio I 
2 30 - 30 2 

5º Núcleo Específico 
Educação, Comunicação e 

Mídia em Matemática 
6 70 20 90 6 

5º Núcleo Específico Estágio Supervisionado I - - 100 - 

Carga Horária Total do Período 18 190 20 370 - 

6º Núcleo Específico 
Equações Diferenciais 

Aplicadas 
4 60 - 60 4 

6º Núcleo Específico Física I 4 50 10 60 4 

6º Núcleo Específico 
Orientações para Prática do 

Estágio II 
2 30 - 30 2 

6º Núcleo Específico 
Pesquisa em Educação 

Matemática 
4 60 - 60 4 

6º Núcleo Específico Inferência Estatística 4 60 - 60 4 

6º Núcleo Modalidade Sociologia da Educação 4 - 60 4 

6º Núcleo Específico Estágio Supervisionado II - - 100 - 

Carga Horária Total do Período 22 260 10 430 - 

7º Núcleo Específico Análise I 4 60 - 60 4 

7º Núcleo Específico Física II 4 50 10 60 4 

7º Núcleo Específico 
Orientações para Prática de 

Estágio III 
2 20 10 30 2 

7º Núcleo Específico Estrutura e Álgebra Moderna 4 60 - 60 4 

7º Núcleo Específico 
Laboratório em Educação 

Matemática 
2 20 10 30 2 

7º Núcleo Específico Matemática Financeira 4 60 - 60 4 

7º Núcleo Específico Estágio Supervisionado III - - 100 - 

7º Núcleo Específico Trabalho de Curso I - - 50 - 

Carga Horária Total do Período 20 270 30 450 - 

8º Núcleo Específico Análise II 4 60  60 4 

8º Núcleo Específico 
Orientações para Prática de 

Estágio IV 
2 20 10 30 2 

8º Núcleo Específico Geometria não Euclidiana 4 60  60 4 

8º Núcleo Modalidade História da Educação 4   60 4 

8º Núcleo Específico Educação Ambiental 4 50 10 60 4 

8º Núcleo Específico Estágio Supervisionado IV - - 100 - 

8º Núcleo Específico Trabalho de Curso II - - 50 - 

Carga Horária Total do Período 18 190 20 420 - 

Carga Horária Total de todos os Períodos  158 1640 190 2870 - 

       Fonte: PPC - UEG/Quirinópolis (2014). Reorganizado pela autora. 

A História da Matemática foi inserida na matriz curricular do curso no ano de 2009, 

como disciplina optativa, tornando-se disciplina obrigatória em 2015. Coincidentemente, nos 

anos de 2009 e 2015, a LDB sofreu modificações que impactaram na formação de 

professores. 
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Atualmente, a HM é uma disciplina obrigatória, ministrada no 1º semestre do curso, 

com carga horária total de 60 horas/semestre, sendo distribuída em 15 encontros semanais 

presenciais com quatro aulas de 50 minutos em cada. Assim, as atribuições teóricas são 

partilhadas em 40 horas e as atividades práticas, em 20 horas. 

O PPC ainda apresenta a ementa do curso, que conduz para a reflexão do 

desenvolvimento do pensamento matemático nas diversas civilizações, dos processos de 

construção da Matemática, dos desafios teóricos e metodológicos contemporâneos da 

Matemática, além de propor a História da Matemática como metodologia de ensino. 

Os conteúdos programáticos da disciplina conjecturam para a introdução à HM, 

debatem sua importância para o ensino de Matemática e corroboram as discussões sobre essa 

abordagem para o ensino, destacando a HM como metodologia de ensino, os aspectos 

históricos dos conteúdos e as possibilidades e limites da HM para o ensino de Matemática. 

Nesse sentido, o PPC destaca que o objetivo da disciplina é, ao mesmo tempo, tratar as 

concepções contraditórias da HM, suas implicações e contribuições para o ensino, com vistas 

à formação teórica e prática dos futuros professores de Matemática, aproximando História da 

Matemática e ensino de Matemática. 

Quando buscamos a expressão “História da Matemática” no PPC, para além da 

disciplina HM, a fim de saber se esse tema é abordado em outras disciplinas, objetivos, 

projetos, programas e referências bibliográficas, a encontramos apenas uma vez, nas 

referências bibliográficas da disciplina de Geometria Não Euclidiana. Ao analisarmos a 

ementa, porém, não encontramos indícios da adoção de abordagens embasadas na História da 

Matemática como metodologia de ensino, seja nessa disciplina ou nas outras disciplinas que 

compõem a matriz curricular da formação de professores de Matemática. No entanto, para 

além das ementas das disciplinas, há elementos de reflexão da História da Matemática como 

metodologia de ensino no texto de apresentação do curso. 

Considerando que há uma carência de reflexões sobre a HM como aporte teórico e 

metodológico na formação de professores, pressupomos que essas lacunas podem acarretar o 

aprisionamento das ideias na construção do conhecimento matemático. Trazer a possibilidade 

de repensar a HM nessa perspectiva para as disciplinas na Formação Inicial de Professores 

pode propiciar uma nova compreensão do ensino da Matemática e possibilitar a superação da 

construção do conhecimento a-histórico, a-filosófico e a-problemático, que distancia o 

conhecimento produzido dos aspectos históricos, geográficos e filosóficos da Matemática 

como uma ciência. 
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3.5. O PLANO DO CURSO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DA UEG/QUIRINÓPOLIS 

 

A proposta desta pesquisa educacional foi o desenvolvimento de um plano de curso 

pré-elaborado, porém flexível, de História da Matemática. Seu desenvolvimento se deu com 

os estudantes do 1º ano da Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis, no período 

noturno do primeiro semestre de 2018. 

O plano do curso (APÊNDICE 2) foi elaborado pelo professor da turma e pela 

pesquisadora. As estratégias contemplaram a ementa, os objetivos e as referências 

bibliográficas da disciplina HM propostas pelo PPC da instituição, sendo que a carga horária 

foi distribuída entre 19 de fevereiro e 25 de junho de 2018. No plano, foram assegurados os 

momentos de amadurecimento teórico e prático, com diálogos, discussões e debates sobre 

publicações de autores que questionam a construção rígida da História da Matemática ao 

longo dos tempos e almejam uma formação mais holística e humana, como D’Ambrósio 

(2005), Nobre (2004) e Mendes (2013). 

Como o PPC não determina um plano de curso, aula a aula, para a instituição, 

desenvolvemos um curso de HM que objetivasse elucidar as contribuições que esse conteúdo 

proporciona à prática pedagógica. Assim, dialogamos sobre as concepções contraditórias da 

HM e suas implicações para o ensino, pensando na formação teórica e prática dos futuros 

professores e na constituição de elementos para repensar a HM e motivar novas estratégias 

para o ensino. O plano do curso foi embasado nos pressupostos da disciplina HM. 

Esses pressupostos foram constituídos através da pesquisa documental e da revisão 

bibliográfica, para construir argumentos que pudessem auxiliar na compreensão dos 

elementos da HM no ensino da Matemática. Eles se relacionam à origem da HM na unidade 

educacional em estudo, à carga horária, à sua relação com as outras disciplinas ministradas na 

Licenciatura em Matemática, à consideração da HM pela pesquisa em Educação Matemática, 

às concepções dos estudantes sobre a disciplina, à relação da HM com o ensino de 

Matemática etc. 

Assim, o objetivo desse plano do curso foi abordar as concepções contraditórias da 

HM e suas implicações para o ensino, com o olhar voltado para a formação teórica e prática 

dos futuros professores. Além disso, constituir elementos para repensar a HM como aporte 

metodológico, no sentido de motivar a composição de novas estratégias, embasadas na HM, 

para o ensino de Matemática. 
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As discussões e debates possibilitaram aos futuros professores a oportunidade de 

planejar, organizar e apresentar seminários sobre determinados conteúdos ou conceitos 

matemáticos baseados em episódios históricos. Assim, formaram-se seis grupos de futuros 

professores. O objetivo da atividade era que eles construíssem uma versão mais aproximada 

da realidade em sala de aula, considerando os conflitos, as contradições, os avanços na 

História da Matemática e a transdisciplinaridade. 

Nas apresentações desses seminários, os grupos poderiam escolher textos, atividades, 

dinâmicas e abordagens sobre um tema específico. Então, deveriam elaborar um material 

escrito e um resumo simples sobre o tema apresentado, devendo ser entregue no dia da 

apresentação. Esse material escrito deveria conter os argumentos utilizados na apresentação, 

bem como as fontes de consulta. 

A partir das apresentações dos seminários, os grupos deveriam planejar e produzir 

uma intervenção no Ensino Básico (exposição, dinâmica, apresentação ou vídeo), baseada 

nessa primeira atividade. A intervenção aconteceu no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, 

onde os futuros professores levaram atividades diversificadas para trabalhar com os alunos do 

EJA. Dessa forma, eles propuseram situações de aprendizagem utilizando dinâmicas 

diferentes das aulas embasadas apenas na construção histórica dos conhecimentos 

matemáticos. 

Após cada atividade e momento do curso, garantimos tempo e espaço para a 

autocrítica, discussão e reflexão dos futuros professores sobre as atividades desenvolvidas, no 

sentido de fazerem uma autoavaliação dos trabalhos individuais e em grupo, elencando 

possibilidades e limites das abordagens propostas pela disciplina. 

É importante considerar que ignorar as complexidades e ambiguidades nas relações 

interdisciplinares e na construção dos conhecimentos matemáticos pode interferir na 

constituição da identidade e da autonomia dos futuros professores. Além disso, esses aspectos 

podem levar a uma compreensão relativa da natureza da ciência que eles praticam, 

atravancando o entendimento das possibilidades e dos limites apresentados pela própria 

Matemática e pelos contextos sociais, econômicos, culturais, políticos e educacionais em que 

o conhecimento está circunscrito. 

 

3.6. OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Considerando esse contexto e a abordagem qualitativa na vertente da observação 

participante, além da existência de várias formas de interrogar a realidade e coletar 
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informações (FIORENTINI; LORENZATO, 2009, p. 102), na construção e no 

desenvolvimento dos modos de investigar o objeto delimitado, a escolha desses modos de 

investigar foi orientada visando obter maior confiabilidade. Então, para a composição de um 

feixe de informações que pudesse responder à questão da pesquisa, foram escolhidos mais de 

um instrumento ou técnica, para poder articular e triangular as informações obtidas no campo. 

Os instrumentos e técnicas que auxiliaram na investigação serão apresentados nesta seção. 

Primeiramente, destacamos a revisão bibliográfica sobre as relações entre a História da 

Matemática e a formação inicial de professores, que traçou o caminho para a construção do 

referencial teórico. Foram escolhidos autores que trazem em seu cerne a insatisfação com o 

que está instituído e vislumbram o desenvolvimento de uma Matemática mais 

contextualizada, interativa e criativa, que não seja instrumento de alienação e de 

engessamento cognitivo. 

A pesquisa documental auxiliou na elaboração dos pressupostos da História da 

Matemática na formação inicial de professores. Assim, os documentos utilizados como fontes 

de informação foram: os documentos da secretaria da universidade, o PPC da 

UEG/Quirinópolis (2014), a terceira versão da BNCC, a LDB (Lei n. 9394/96), a Resolução 

n. 2/2015 do CNE/CP, o Decreto n. 8752/2016 e a Lei n. 13005/2014 do PNE. Esse estudo 

visava conhecer o movimento da HM como componente curricular na UEG/Quirinópolis, 

seus pressupostos como metodologia nos processos de desenvolvimento dos conhecimentos 

matemáticos e de transformação das atividades sociais na formação dos futuros professores. 

O diário de campo das observações dos episódios em sala reuniu as informações que 

alcançavam a descrição do lócus, dos sujeitos e das aulas, apresentando as discussões mais 

relevantes sobre os temas e atividades propostos para as aulas e para os trabalhos 

desenvolvidos. Essas informações foram construídas aula a aula e serão descritas no item 

3.6.3.2. 

O questionário aberto (APÊNDICE 4), feito com os 31 futuros professores de 

Matemática, auxiliou na constituição do perfil dos sujeitos e foi utilizado em uma análise 

preliminar das expectativas para o curso, do diagnóstico de atividades ocupacionais, das 

estruturas socioeconômicas e culturais, da avaliação do curso e das influências da História da 

Matemática na escolha para ser professor, desde a Educação Básica. As respostas dos futuros 

professores foram transcritas integralmente e encontram-se no Apêndice 5 deste trabalho. 

A entrevista semiestruturada (APÊNDICE 6) foi feita com seis futuros professores, 

escolhidos por serem os representantes de cada grupo que se apresentou no seminário e 

participou da intervenção na escola. As perguntas, relacionadas às suas concepções, 
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expectativas e às possibilidades e limites da relação entre a HM, o ensino e a formação, 

auxiliaram na construção dos dados sobre as intervenções que a História da Matemática 

proporcionaria para a formação humana de professores mais críticos e conscientes. A 

transcrição integral das entrevistas encontra-se no Apêndice 7 deste trabalho. 

Para além de conhecer e descrever o perfil dos futuros professores, com atividades 

pautadas nos objetivos e na metodologia do curso, a História da Matemática foi adotada na 

formação dos futuros professores de Matemática como um recurso de construção, reflexiva e 

crítica, dos conhecimentos matemáticos e de transformação das atividades sociais, capaz de 

potencializar o ensino de Matemática. 

Nesse sentido, a observação participante auxiliou nas reflexões sobre como a História 

da Matemática pode contribuir para a atuação dos futuros professores em sala de aula, além 

de constatar as possibilidades e os limites apresentados por essa abordagem metodológica. 

A revisão bibliográfica e a pesquisa documental fomentaram as ideias que perfizeram 

o estudo, na busca pela compreensão e pelas possíveis respostas para o problema explicitado 

na questão da pesquisa. Os outros instrumentos para a construção dos dados se desenvolveram 

ao longo do curso, considerando os elos que consolidam a interação e a articulação entre 

diário de campo, questionário, entrevista, pesquisa documental e revisão de literatura. 

 

3.6.1. A revisão bibliográfica 

 

Considerando as reflexões sobre o tema, observamos a existência de indicativos da 

construção de um conhecimento histórico, reflexivo, crítico, ressignificador e instituinte de 

novas perspectivas da Matemática, quando encarado como um processo de quebra de 

paradigmas instituídos, os quais engessam o ensino de Matemática na Educação Básica e na 

formação de professores. 

Assim, buscamos construir o referencial teórico pautado em autores atentos às 

questões referentes à História das Ciências, o que inclui a Matemática, para auxiliar na 

reflexão da construção do conhecimento matemático, dos aspectos políticos envolvidos no 

processo educacional da Matemática, das relações latentes entre os interesses opostos das 

classes sociais e da possibilidade de trazer a História da Matemática como agente de 

desenvolvimento da criatividade e autonomia dos futuros professores, para que possam agir 

contra a promoção da cultura planetária e promover a interação dos saberes e fazeres 

matemáticos, na busca pela superação desses paradigmas. 
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3.6.2. A pesquisa documental 

 

A pesquisa documental foi escolhida para compor o leque de instrumentos e técnicas 

desta pesquisa por auxiliar na compreensão do contexto em que o curso estava inserido, bem 

como suas particularidades, considerando as intermitentes transformações políticas, sociais, 

econômicas, históricas e culturais, que exigem o atendimento às necessidades e às demandas 

da educação em busca de um novo perfil profissional que atenda as disposições legais 

determinadas pela LDB e outros instrumentos normativos.  

Os documentos contemplados para esta pesquisa são o PPC da instituição e as leis, 

decretos, resoluções e portarias citadas no documento e que fazem referência à Licenciatura 

Plena em Matemática da UEG/Quirinópolis, à LDB e à BNCC. 

O curso de Matemática, de acordo com o PPC, vem se adequando às novas 

perspectivas da formação de professores e fundamentando-as na direção da construção de 

uma identidade formadora de professores para a Educação Básica e o Ensino Superior. Porém, 

a leitura dos documentos oficiais é necessária para que possamos compreender essas 

perspectivas alimentadas nos processos educativos, incluindo a formação de professores. 

 

3.6.3. O diário de campo 

 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 118), o diário de campo (ou de bordo) é um 

dos instrumentos mais ricos de coleta de informações durante o trabalho de campo, pois é nele 

que o pesquisador, em contato direto com os fenômenos, registra suas observações, faz 

descrições das pessoas, dos cenários, dos episódios, dos diálogos etc. Além disso, quanto mais 

próximo do momento das observações os registros forem feitos, mais fidedigna será a 

informação. 

Porém, segundo os autores, existem limitações nesse instrumento, devido ao alto grau 

de subjetividade do pesquisador. O papel do pesquisador enquanto observador exige muitos 

cuidados e a necessidade de aceitação do pesquisador pelo grupo, para que se obtenha bons 

resultados na construção dos dados do diário de campo. 

Neste trabalho, adotamos as perspectivas descritiva e interpretativa para o diário de 

campo. Sendo assim, contemplamos as atividades, os eventos, os diálogos, os gestos e as 

atitudes, os procedimentos didáticos, o ambiente e a dinâmica das aulas. Para que o diário não 

fosse meramente técnico, contemplamos a coleta de informações em registros de atividades 

dos futuros professores. 
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3.6.3.1. Características dos participantes das observações 

 

Nas primeiras semanas do semestre letivo, a disciplina HM continha 31 futuros 

professores. No entanto, dois não efetivaram suas matrículas e um foi considerado desistente. 

Então, o semestre da disciplina foi concluído com 28 futuros professores frequentes. 

 

3.6.3.2. Anotações do diário de campo 

 

O diário de campo foi guiado pelo plano do curso elaborado pelo professor da 

disciplina e pela pesquisadora. Suas anotações contemplaram as informações relevantes para 

o desenvolvimento da disciplina e da pesquisa, sendo transcritas aula a aula. 

Lembramos que foram organizados 15 encontros semanais de 4 horas/aula, visando 

cumprir a carga horária semestral; todos no período noturno. A seguir, apresentamos as 

anotações dos 15 encontros, os quais, salvo algumas alterações nas datas por motivos de 

ajustes da própria universidade, foram cumpridos conforme a agenda do curso: 

1º encontro (19/02/2018): Por ser o primeiro dia de aula, foi preparada uma dinâmica 

de boas-vindas e apresentação dos futuros professores. O professor da turma se apresentou e 

me apresentou como pesquisadora, explicando que eu acompanharia a turma durante o 

semestre para desenvolver uma pesquisa de mestrado sobre a disciplina HM na formação 

inicial. Os futuros professores participaram ativamente das discussões; estavam descontraídos, 

alegres e se mostraram receptivos. Nesse mesmo dia, os futuros professores receberam, por e-

mail, o plano do curso e os textos previstos no plano. Houve uma alteração na aplicação do 

questionário e na exposição do vídeo. 

2º encontro (26/02/2018): Foram feitas reflexões sobre o cronograma do plano do 

curso, os futuros professores assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – APÊNDICE 1), responderam o questionário aberto e assistiram a um vídeo 

sobre a História da Matemática (vide APÊNDICE 2, data 19/02/2018). O professor Roberto 

debateu os temas presentes no vídeo com os futuros professores, que se interessaram e 

participaram das discussões sobre as variações de representações consideradas pela Álgebra. 

Discutiram também sobre as relações entre a História da Matemática e a sociedade capitalista, 

os interesses de cada povo, a religiosidade, os questionamentos em relação às origens da 

Matemática, as revoluções, a construção de novos conhecimentos. Os futuros professores 

puderam questionar sobre a exatidão da Matemática e entender os movimentos involucrados 
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no desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos que, de alguma forma, atendem às 

expectativas de interesses específicos. Os futuros professores pensaram na dificuldade de 

comunicação entre os povos e entenderam a capacidade de matematizar, que surgia a partir 

das necessidades. Perceberam que a Matemática é a necessidade de transcender e que ela não 

pode se separar de um conhecimento mais amplo. 

3º encontro (12/03/2018): Nesse encontro, os futuros professores desenharam, 

baseando-se em suas concepções, imagens para representar uma aproximação da HM com o 

ensino da Matemática. Foram entregues vinte e quatro desenhos ao professor e apresentamos 

abaixo seis desenhos que consideram o desenvolvimento histórico da Matemática.  

Figura 2 – Desenhos feitos pelos futuros professores no 3º encontro 

  

  

  
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Como previsto para os dias 05/03 e 12/03, os futuros professores haviam lido 

previamente o texto de D’Ambrósio (2005) e prepararam a apresentação de parte do texto 

para a turma. Então, a turma foi dividida em 9 grupos e cada grupo apresentou os temas aos 

colegas: 

G1: Resumo + ideias preliminares 

G2: Proposta Multicultural 

G3: Sobre a questão do conhecimento e a noção de cultura 

G4: Sobre educação, paz e Educação Matemática 

G5: Retomando a questão do conhecimento 

G6: Ir além da sobrevivência 

G7: O Programa Etnomatemática 

G8: Etnomatemática e Matemática 

G9: Uma proposta de currículo: literacia, materacia e tecnocracia 

A dinâmica da aula contemplava cinco momentos: discussão em grupo, apresentação 

dos temas, argumentação/contra-argumentação, escrita das palavras-chave das discussões no 

quadro e escrita individual de um parágrafo com a ideia central do texto para apresentar à 

classe e entregar ao professor. 

 Nesse encontro, apresentaram-se os grupos G1, G2, G3 e G4 e as palavras-chave 

escritas no quadro foram: cultura, etnomatemática, conhecimento, globalização, 

multiculturalismo, paz, educação, enfoque holístico, transdisciplinaridade, conhecimento 

infinito, ser humano (verbo) e transcendência. Os futuros professores fizeram a leitura prévia 

do texto e dinamizaram a participação nas reflexões. 

4º encontro (19/03/2018): Nesse dia, houve a continuação das apresentações, com os 

grupos G5, G6, G7, G8 e G9. As palavras-chave acrescentadas àquelas que já constavam na 

última aula foram: comportamento, informação, processo, estratégias, ação e fatos. Os futuros 

professores, assim como na última aula, participaram das discussões e produziram um 

parágrafo, individualmente, para apresentar suas interpretações sobre a ideia central do texto. 

Nesse mesmo encontro, nós apresentamos a ideia das cápsulas matemáticas no tempo e 

espaço. Essa ideia surgiu como uma oportunidade de transcender a construção linear e 

cronológica da História da Matemática. Os futuros professores alimentariam, com cápsulas de 

informações históricas da Matemática, um quadro com diversos espaços e tempos. Eles 

contemplariam histórias matemáticas presentes nos cinco continentes, desde a pré-história até 

os dias atuais. 
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5º encontro (26/03/2018): O texto base da aula é de autoria de Nobre (2004), em que 

faz uma leitura crítica da História e propicia um ambiente de questionamentos sobre o 

desenvolvimento da História da Matemática. Nesse contexto, os futuros professores fizeram 

colaborações livres sobre o texto e compartilharam suas interpretações em um debate. Depois, 

os futuros professores escreveram uma pergunta, baseada no texto, em um pedaço de papel e 

colocaram em uma caixa. As perguntas foram sorteadas entre os futuros professores, que 

responderiam à pergunta de outro colega. Cada um respondeu uma pergunta, porém poderiam 

compartilhar suas ideias com os colegas sobre as outras perguntas. Os futuros professores se 

envolveram nos debates e puderam apreender as diversas interpretações do texto. Após os 

debates, eles foram convidados a assistir ao vídeo Esse tal de Bhaskara8, produzido por um 

projeto denominado Matemática Multimídia. Em seguida, tiveram a oportunidade de tecer 

comentários sobre o vídeo, o qual consideraram muito adequado para inserção na escola. 

6º encontro (02/04/2018): Os futuros professores fizeram a leitura prévia do texto de 

Mendes (2014), elaboraram perguntas individuais sobre o texto, que foram distribuídas 

aleatoriamente. Cada um responderia uma pergunta, por escrito. Os futuros professores foram 

divididos em quatro grupos com sete integrantes em cada. As respostas produzidas 

anteriormente foram compartilhadas nos grupos, que deveriam produzir um resumo escrito do 

texto, baseando-se nas considerações das perguntas. Os alunos se enredaram na escrita do 

resumo e nas discussões dos grupos. 

7º encontro (09/04/2018): Terminado o resumo escrito de cada grupo sobre o texto 

proposto, os grupos apresentariam os resumos produzidos para a turma. Cada grupo teria dez 

minutos para se apresentar e dez minutos para considerações. Depois de cada apresentação, 

um representante do grupo deveria anotar as perguntas que surgissem nas discussões sobre os 

resumos. Nós anotamos algumas perguntas elaboradas pelos futuros professores durante as 

considerações, sendo: O que é criatividade?; O que é cognição?; Quem é Malba Tahan e 

Lewis Carroll?; Qual é a relação entre a criatividade e a História da Matemática?; Como 

cognição, criatividade e História da Matemática podem implicar nas atividades educativas na 

atualidade?; Explique o ciclo de problematização, imaginação e representação do 

conhecimento, proposto por Mendes (2014); O que podemos entender por possibilidades de 

uma formação docente para a pesquisa?; De acordo com o texto, qual é o papel do professor, 

em uma perspectiva de aprendizagem embasada na HM?; O que é indução?; O que é 

dedução?. 

                                                 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dw6wD5bP5vw. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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Essas foram algumas das perguntas que surgiram e geraram um momento de 

discussão, considerada relevante pelos futuros professores, que conseguiram associar os três 

textos trabalhados na disciplina até o momento. 

8º encontro (16/04/2018): Nesse encontro, os alunos participaram de uma 

argumentação escrita dirigida para a reflexão sobre os textos propostos no plano do curso até 

o momento. Eles argumentaram sobre cada um dos textos separadamente e tiveram a 

oportunidade de conectar as ideias centrais dos textos em uma rede. 

9º encontro (23/04/2018): Esse encontro foi dedicado à composição dos grupos para 

planejamento do seminário proposto no plano do curso, com 20 minutos para apresentação e 

10 minutos para colaborações para o grupo, e para esclarecimentos sobre a conexão entre o 

seminário apresentado na universidade e a intervenção no Colégio Estadual Juscelino 

Kubitschek, também no período noturno. A turma foi distribuída em seis grupos, cada um 

elegeu um representante que participaria da posterior entrevista e decidiu sobre o tema que 

seria estudado. Os temas elencados por grupo são: 

G1: Teorema de Tales 

G2: Geometria Não Euclidiana 

G3: Álgebra linear ou Matrizes ou Teorema de Pascal 

G4: Teorema de Pitágoras ou Triplas pitagóricas (ROQUE, 2012) 

G5: Equações e Funções do 2º grau 

G6: Geometria Euclidiana 

Cada grupo deveria elaborar um planejamento minucioso para a apresentação do tema 

e para a intervenção na escola. O planejamento deveria ser entregue via e-mail até 

01/05/2018, juntamente com um resumo sobre o tema contemplado.  

10º encontro (07/05/2018): Com os planejamentos entregues ao professor da turma, os 

futuros professores foram convidados a participar de uma dinâmica que pudesse auxiliar no 

entendimento da importância do planejamento para o êxito nas apresentações do seminário e 

na intervenção junto aos alunos da escola. Eles deveriam planejar o passo a passo por escrito e 

desenhar uma torre, que seria construída com 50 palitos de churrasco e um rolo de fita 

adesiva. O planejamento deveria ser minucioso, pois eles iriam erguer a torre de acordo com o 

planejamento que fizeram. A torre deveria ser a mais alta possível, estável e sustentando-se de 

pé, sem auxílio externo. 

Foi notável o empenho dos alunos durante a construção da torre, distinguindo-se do 

empenho para o planejamento. Eles reconheceram terem se empenhado mais na execução 
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prática do que no planejamento. Devido a essa distorção, assumiram terem tido dificuldades 

para manter a torre de pé e disseram que promoveram algumas ações não planejadas para que 

a torre não caísse. O professor da turma pediu que repensassem seus planejamentos e os 

enviassem novamente.  

11º encontro (21/05/2018): Os seis grupos se apresentaram e demonstraram entender 

que a História da Matemática era importante para o desenvolvimento da Matemática e que 

poderia tornar o ensino da Matemática mais interessante, pois poderia se tornar mais 

relacionada ao cotidiano das pessoas. Os alunos prepararam slides, cartazes, brincadeiras, 

dinâmicas, jogos e esboços de maquetes para trabalharem durante a intervenção na escola. Os 

futuros professores indicaram possibilidades de distorções na construção histórica da 

Matemática e dificuldades de comunicação e lembraram do desenvolvimento da escrita de 

cartas e livros ao longo dos tempos. 

12º encontro (04/06/2018): Os grupos foram até o Colégio Estadual Juscelino 

Kubitschek com a decoração, as dinâmicas e as atividades preparadas para a intervenção com 

os alunos do EJA. Cada grupo preparou uma sala, sendo no total seis salas. Como eram 

muitos alunos, eles formaram seis grupos de alunos da escola, que se revezaram pelas salas 

para contemplarem todos os trabalhos e dinâmicas propostos e apresentados. A intervenção 

aconteceu das 19 h às 22 h e os futuros professores puderam estar em contato com, 

aproximadamente, 250 alunos. Expusemos a seguir algumas das fotos registradas no 

momento da intervenção.  
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Figura 3 – Intervenção dos futuros professores no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

13º encontro (11/06/2018): Os futuros professores tiveram a oportunidade de refazer o 

resumo sobre o tema escolhido para a intervenção e participaram de uma atividade de reflexão 

e autocrítica sobre o seminário e a intervenção. Eles tiveram a oportunidade de repensar as 

ações planejadas e realizadas, para entenderem o que poderiam manter ou transformar.  

14º encontro (25/06/2018): Os futuros professores produziram um texto contendo 

tópicos para a avaliação da disciplina e para a sua autoavaliação mediante as reflexões 

propiciadas pela disciplina História da Matemática para a sua formação humana. Propusemos 

uma discussão sobre os textos produzidos por eles, que sinalizaram que a História da 

Matemática poderia contribuir para sua formação holística, criativa, crítica e questionadora. 

Os futuros professores indicaram a preocupação com a ausência de História da Matemática na 

Educação Básica, já que não tiveram contato com a História da Matemática no percurso 
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escolar que desenvolveram. Além disso, entenderam que a Matemática estudada na escola é 

uma das Matemáticas desenvolvidas pela humanidade. 

15º encontro (26/06/2019): Esse encontro possibilitou a realização da entrevista com 

os representantes dos grupos do seminário. Cada representante respondeu às questões e pôde 

expor suas opiniões sobre a disciplina HM para sua formação como professor de Matemática. 

 

3.6.4. O questionário 

 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009), o questionário é um dos mais tradicionais 

instrumentos de coleta de informações e pode servir como uma fonte complementar de 

informações em pesquisas com abordagem qualitativa, pois pode auxiliar na descrição das 

características dos sujeitos da pesquisa e tem a vantagem de poder ser aplicado a um número 

maior de pessoas. 

O questionário aberto, como foi aplicado na perspectiva desta pesquisa, complementou 

as informações registradas pelo diário de campo e pela entrevista semiestruturada, auxiliando 

na construção do perfil dos sujeitos. Ele pretendia, sobretudo, caracterizar e descrever os 

sujeitos deste estudo destacando idade, sexo, nível de escolaridade e questões relacionadas à 

História da Matemática, à formação de professores e às suas concepções sobre ser professor 

de Matemática. 

Devido à possibilidade de ser aplicado a um número maior de sujeitos, o questionário 

desta pesquisa foi destinado aos 31 sujeitos matriculados no início de 2018. Ademais, foi 

submetido às normas éticas destinadas às pesquisas envolvendo seres humanos, seja da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

do Ministério da Saúde, sendo aprovado na IES, UFG e UEG. Enfatizamos também que os 

futuros professores assinaram o TCLE (APÊNDICE 1) antes de responderem ao questionário. 

A primeira parte do instrumento é composta por perguntas gerais, para identificar o 

sujeito, o sexo, a idade, a sua escolaridade e de seus pais. Na segunda parte, as perguntas 

traduzem as inquietações que, ao longo dos estudos prévios à pesquisa, vieram alimentando 

os questionamentos sobre a História da Matemática na formação inicial de professores dessa 

unidade acadêmica. 
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3.6.4.1. Características dos participantes do questionário 

 

Apresentaremos a seguir as informações obtidas no questionário aberto, a fim de 

apresentar e compreender o perfil dos estudantes do 1º ano de Licenciatura em Matemática da 

UEG/Quirinópolis. Os sujeitos da pesquisa que responderam ao questionário somam 31 

futuros professores. 

 Da idade e sexo dos cursistas 

 

Quanto ao sexo, 22 são do sexo masculino, 9 do sexo feminino e nenhum deles 

respondeu a opção outro. Dos 22 futuros professores, 12 têm até 19 anos, 9 têm entre 20 e 29 

anos e 1 tem entre 30 e 39 anos. Das 9 futuras professoras, 7 têm até 19 anos, 1 tem entre 20 e 

29 anos e 1 tem entre 30 e 39 anos. Assim, totalizando 19 futuros professores com até 19 

anos, 10 entre 20 e 29 anos e 2 entre 30 e 39 anos. 

 

 Da localização dos cursistas 

 

Em relação à localização desses estudantes, 22 são de Quirinópolis, 2 de Paranaiguara, 

2 de Inaciolândia, 2 de Gouvelândia, 1 de Caçú, 1 de São Simão e 1 de Santa Helena de 

Goiás. Nas cidades, com relação aos bairros, 4 dos 31 futuros professores vivem no centro da 

cidade e os outros 27 vivem em bairros. 

 

 Da escolaridade dos pais dos cursistas 

 

Quando perguntados sobre o grau de escolaridade dos pais, 13 responderam que eles 

são alfabetizados, 15 que não são alfabetizados e 3 não souberam responder. Em relação às 

mães, 16 responderam que as mães são alfabetizadas e 15 que não são alfabetizadas. 

Assim, somando pais e mães, 29 são alfabetizados. Dos 13 pais alfabetizados, 1 tem 

Ensino Médio incompleto, 8 têm Ensino Médio completo, 3 têm Ensino Superior completo e 

1 tem Mestrado. Das 16 mães, 2 têm Ensino Médio incompleto, 6 têm Ensino Médio 

completo, 2 têm Ensino Superior incompleto, 5 têm Ensino Superior completo e 1 tem 

especialização. 
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 Das instituições de origem dos cursistas 

 

Todos os futuros professores são egressos de escolas públicas. Em relação ao Ensino 

Fundamental, 9 são egressos de instituições municipais e 22 de instituições estaduais. No 

Ensino Médio, todos frequentaram escolas públicas estaduais. 

Como há uma diversidade de idade entre os futuros professores, perguntamos sobre o 

ano de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Os dados estão organizados na 

tabela a seguir: 

Tabela 1 – Ano de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio dos futuros 

professores 

Ano de Conclusão Ensino Fundamental Ensino Médio 

Até 2000 1 - 

2001 ˽ 2003 - 1 

2003 ˽ 2005 1 - 

2006 ˽ 2008 2 - 

2009 ˽ 2011 8 1 

2012 ˽ 2014 19 7 

2015 ˽ 2017 - 22 

Total de concluintes  31 31 

      Fonte: Elaborada pela autora. 

A diferença entre os anos de conclusão do Ensino Fundamental para o Ensino Médio 

variou de 2 a 9 anos. A menor distância entre a conclusão dos dois níveis de escolaridade foi 

de 2 anos, com apenas um futuro professor; 25 futuros professores têm diferença de 3 anos, 2 

têm diferença de 4 anos, 1 de 6 anos, 1 de 7 anos e 1 de 9 anos. 

Com relação à diferença entre os anos de conclusão do Ensino Médio e o início do 

Ensino Superior, grande parte dos futuros professores terminaram o primeiro em 2017 e 

iniciaram o segundo em 2018. Então, 12 futuros professores têm 1 ano de diferença, 7 têm 2 

anos, 3 têm 3 anos, 2 têm 4 anos, 4 têm 5 anos, 1 têm 6 anos, 1 têm 7 anos e 1 têm 16 anos de 

diferença entre a conclusão do Ensino Médio e o início do Ensino Superior. 

 

 Da escolha profissional 

 

Dos 31 futuros professores, 14 disseram que pretendem ser professores, 1 não pretende 

ser professor e 16 talvez venham a ser professores. Porém, ao responderem à pergunta 

“Quando você decidiu ingressar na Licenciatura, você sabia que as licenciaturas são 

responsáveis por formar professores para a Educação Básica?”, 29 futuros professores 
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responderam que sabiam da relação entre a Licenciatura em Matemática e a formação inicial 

de professores; 1 não respondeu e 1 disse que sabia um pouco. 

No entanto, percebe-se que em algumas respostas há um distanciamento entre a 

compreensão do que é ser professor de Matemática e matemático. Na interpretação das 

respostas a essa pergunta, 10 futuros professores não afirmam a motivação para serem 

professores de Matemática e relacionam os seus estudos na licenciatura a um possível 

aproveitamento de disciplinas para um novo curso, como Engenharia e Física. 

Sobre a Licenciatura em Matemática, todos afirmaram estar cientes de que o curso é 

voltado para a formação de professores de Matemática. Desses, 10 usaram a palavra “licença” 

e seus derivados para descrever a Licenciatura em Matemática, 9 a expressão “futuro 

professor”, 8 a palavra “professor” e 4 utilizaram outras expressões ou palavras. 

Em relação ao ato de formar, eles utilizaram os verbos ou expressões “formar 

professores”, “criar professores”, “licenciar professores”, “licença para dar aulas”, “aprender 

a dar aulas”, “tornar professor”, “preparar para a docência”, “aprender para ensinar”, 

“aprender para ministrar aulas” etc. 

Notamos que há um entendimento, por parte dos futuros professores, de que a 

universidade seja o prolongamento do Ensino Médio, no sentido de profissionalizar os alunos 

para serem professores, já que eles têm facilidade em Matemática, acham-na desafiadora ou 

se identificam com ela. Dessa forma, destacamos a resposta de um futuro professor (FP16), na 

qual ele afirma que a Licenciatura em Matemática é “o processo no qual o aluno que sai do 

Ensino Médio é inserido no conteúdo para que futuramente possa dar aula”. 

Outra questão que nos chamou a atenção, nas respostas do questionário, foi a do 

conceito de ensino como reprodução do conhecimento, em que eles afirmam que vão aprender 

para transmitir o conhecimento para seus futuros alunos. Um exemplo seria a resposta de 

FP18: “além de lapidar meus conhecimentos, [vou] aprender a passar de forma clara e 

objetiva ensinamentos da área para novas gerações”. 

 

3.6.5. A entrevista 

 

A entrevista permite obter informações para aprofundar o estudo, complementando as 

outras estratégias de coleta de dados, isto é, a revisão bibliográfica, a pesquisa documental, o 

diário de campo e o questionário aberto. Ela pode ser vantajosa por facilitar a comunicação de 

pessoas que não gostam ou não conseguem responder ao questionário escrito, permitindo 

emergir aspectos não contemplados pelo questionário ou pelo diário de campo. 
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Na perspectiva da observação participante, o estudo é realizado pelo pesquisador no 

local em que os fenômenos acontecem e a coleta de dados é realizada junto aos 

comportamentos naturais das pessoas, possibilitando o contato pessoal com o fenômeno 

pesquisado. Para que não abordássemos o fenômeno apenas como uma observação direta, 

associamos a entrevista ao conjunto de instrumentos ou técnicas, por ser o procedimento mais 

usual em trabalhos de campo, segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 120) e Tozoni-Reis 

(2010, p. 26). 

Na perspectiva adotada nesta pesquisa, escolhemos a entrevista semiestruturada, cujas 

perguntas foram previamente elaboradas e são apresentadas nos apêndices. Apesar de terem 

sido previamente elaboradas, na entrevista semiestruturada, as questões são flexíveis e podem 

ser apresentadas de forma espontânea. Essa abordagem pode deixar o entrevistado mais 

descontraído e permite que os participantes possam abordar livremente o assunto, a fim de 

estabelecer um diálogo com o entrevistador e contribuir com o estudo em questão. 

 

3.6.5.1. Características dos participantes da entrevista 

 

A entrevista semiestruturada foi realizada com 6 futuros professores, os representantes 

de cada grupo que se apresentou no seminário e participou da intervenção na escola. Assim, 

os futuros professores que participaram da entrevista foram: FP2, FP15, FP16, FP18, FP22 e 

FP28. Todos se dispuseram a responder às questões da entrevista, de acordo com as ações 

dispostas no TCLE (APÊNDICE 1). 

 

3.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

Fizemos as escolhas teóricas e o confronto das ideias e posicionamentos para 

aprofundamento teórico e metodológico e para contribuir com a produção do conhecimento 

em Educação Matemática. Pensando nos caminhos para a construção dos conhecimentos, 

pressupomos a impossibilidade de neutralidade no processo, já que estudamos uma realidade 

social, histórica e educacional. Porém, consideramos a responsabilidade de fazer da produção 

dos conhecimentos uma atividade séria e criativa (TOZONI-REIS, 2010). 

Nessa perspectiva e com a concepção da possibilidade do conhecimento pela pesquisa 

em Educação Matemática, escolhemos a abordagem e planejamos as fases da pesquisa em 

busca dos elementos da História da Matemática para a formação inicial de professores na 

perspectiva da formação humana. Elaboramos a questão de pesquisa e os objetivos sempre 

file:///C:/Users/Janine/Desktop/MESTRADO%20EDUCAÇÃO/DISSERTAÇÃO/CAPÍTULO%203_%20A%20METODOLOGIA%20DA%20PESQUISA_corrigido%20pelo%20roberto.docx%23_Toc536197906
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lembrando que a história se move por leis necessárias e objetivas, mas, a par de seu lado 

objetivo natural, possui o lado subjetivo, político, de conquista humana, cultural (DEMO, 

2012, p. 89). 

Com as considerações sobre a transitoriedade do desenvolvimento histórico, os 

instrumentos da pesquisa foram selecionados para sustentar os diálogos na construção 

histórica da pesquisa. A escolha de mais de um instrumento ampara a condição de diálogo 

entre os instrumentos, para que se possa entender a dinâmica com que a realidade acontece. 

Os instrumentos sustentaram e foram sustentados pelo que decorreu durante o 

primeiro semestre de 2018, na busca pela constituição dos dados que estabeleceriam a 

realidade estudada nesta pesquisa. Com o apoio de D’Ambrósio (2005), Mendes (2013) e 

Nobre (2004), as atividades estavam focadas nos processos e nos meios, não nos produtos. As 

transformações históricas e a relação entre teoria e prática estão conectadas, de forma que 

uma não é inferior à outra, mas cada uma tem o seu devido lugar e não estão desligadas. 

Então, considerando essa realidade processual, inquieta e conflituosa (DEMO, 2012), 

alimentamos os questionamentos sobre a formação humana dos futuros professores de 

Matemática, no sentido da realização humana, da democracia e contra as desigualdades 

sociais. 
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4. A DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO HUMANA 

DOS FUTUROS PROFESSORES DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

A perspectiva desta pesquisa possibilitou constatar que a disciplina História da 

Matemática, no processo de formação inicial de professores de Matemática, é um importante 

componente para a formação humana desses profissionais. Considerando os fatores sociais e o 

desenvolvimento epistemológico da Matemática, a HM pode dialogar como possibilidade 

para o ensino da Matemática enquanto metodologia de ensino. 

As possibilidades e os limites da disciplina HM para a formação humana dos futuros 

professores de Matemática emergiram da articulação entre os documentos oficiais, a revisão 

bibliográfica, o plano do curso, o diário de campo, o questionário aberto e a entrevista 

semiestruturada. Dessa forma, destacamos que: os documentos oficiais e a revisão 

bibliográfica alimentaram o confronto dos conhecimentos que embasaram teoricamente a 

pesquisa para possibilitar um olhar interpretativo e atento aos dados da pesquisa, 

concomitantemente à análise; o plano do curso orientou o processo de desenvolvimento da 

disciplina para que pudessem emergir os dados necessários para responder à questão central; o 

diário de campo abrigou as anotações descritivas e interpretativas de episódios das aulas que 

fossem relevantes à pesquisa; o questionário aberto auxiliou na construção do perfil dos 

futuros professores, sujeitos da pesquisa; e a entrevista semiestruturada permitiu estabelecer 

as relações entre a formação humana dos futuros professores e o ensino da Matemática 

utilizando a HM como metodologia de ensino. 

Nos dados levantados nas entrevistas aos seis futuros professores, representantes dos 

grupos que compareceram à intervenção na escola, buscamos elementos que pudessem 

respaldar as possíveis respostas à questão que conduz esta pesquisa. Além disso, os dados 

contidos nos registros abarcaram o repensar da disciplina HM na Licenciatura em Matemática 

e as transformações de concepção dos futuros professores, de uma visão linear para uma visão 

holística, almejando a formação humana e a potencialização do ensino da Matemática. Nesse 

sentido, foram considerados no contexto social, educacional, político, geográfico, histórico e 

econômico em que os sujeitos da pesquisa estavam imersos, para que os significados de suas 

falas pudessem emergir nas interpretações dos argumentos. 

Para o desenvolvimento da formação humana dos futuros professores de Matemática 

da UEG/Quirinópolis, articulamos e integramos as ideias sobre a História da Matemática em 

quatro ciclos retroalimentáveis. Primeiramente, discorremos sobre a análise do curso ofertado 

para a formação de professores com foco nas abordagens. Nessa seção, argumentamos sobre a 



123 

 

formação de professores e a relação com a Educação Básica, sobre o diálogo no processo 

formativo, sobre a estrutura do curso e o desenvolvimento da sensibilidade de ser professor 

nos futuros professores. 

Em seguida, articulamos os pensamentos para o entendimento da Matemática como 

formação humana e a possibilidade dessa formação pela disciplina História da Matemática na 

graduação. Para isso, à luz dos futuros professores, interpretamos os argumentos 

desenvolvidos pelos entrevistados participantes da disciplina. 

Os debates sobre a visão holística e transdisciplinar fundamentaram a construção da 

terceira seção deste capítulo, que discutiu a História da Matemática como disciplina ou 

permeando toda a graduação dos futuros professores. Além disso, argumentamos a 

consideração das relações entre história, filosofia e epistemologia para a formação humana 

dos futuros professores. 

Na quarta seção, esboçamos o encadeamento da História da Matemática no ensino de 

Matemática para a Educação Básica, na perspectiva de superação dos paradigmas de ensino 

por reprodução e o distanciamento entre teoria e prática. Ademais, refletimos e corroboramos 

a utilização de perspectivas históricas, epistemológicas e filosóficas, em uma postura teórica e 

metodológica, para a formação humana dos futuros professores e dos alunos da Educação 

Básica. 

 

4.1. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIÁLOGO E ENFOQUE HOLÍSTICO NA 

INTEGRAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE E A ESCOLA 

 

A análise da disciplina História da Matemática para a formação humana dos futuros 

professores de Matemática da UEG/Quirinópolis requereu a apropriação e aproximação dos 

dados que emergiram dos documentos oficiais do curso, da revisão bibliográfica, do plano 

proposto para a disciplina e dos instrumentos emergentes da pesquisa de campo, na vertente 

da observação participante, isto é, diário de campo, questionário aberto e entrevista 

semiestruturada. 

A articulação dos aspectos que tangem a disciplina HM na formação inicial de 

professores, no contexto da pesquisa, contribuiu para a construção dos elementos que 

conectariam a História da Matemática à formação humana dos futuros professores. Após a 

leitura dos dados, decidimos que a fonte primária seria a entrevista semiestruturada, por 

carregar os elementos necessários à sustentação das reflexões sobre a relação da formação 

humana dos futuros professores com a disciplina História da Matemática. 
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Assim, no primeiro momento da análise, dedicamo-nos às considerações sobre a 

formação de professores e a experiência dos futuros professores de Matemática no primeiro 

contato com a prática docente em uma escola pública da Educação Básica, que foi possível na 

disciplina. Nessa perspectiva, corroboramos o desenvolvimento processual do aprender a ser 

professor, que não se limita à inserção dos futuros professores nos anos finais da Licenciatura. 

Acreditamos que essa aproximação possa motivar a sensibilidade de ser professor e permitir 

as relações dialógicas entre teoria e prática. Além disso, possibilita a construção da autonomia 

docente. 

Destacaremos, então, as afirmações desses futuros professores. Para a questão 8, o 

FP28 declarou: 

 

Ah, sim. Eu lembro de uma aula que falava que o professor tinha que ter uma 

intimidade com o aluno, não só querer levar algo pronto para ele, mas causar 

curiosidade nele e tal, e isso eu pus na minha cabeça: estou fazendo licenciatura é 

para ser professor. Então, creio que a HM me ensinou um pouco mesmo, o que é ser 

um professor realmente, não só a parte da História e da Matemática, mas foi tipo, 

uma escola para professor. No caso, eu vejo isso, que vocês influindo em tudo, 

aquelas matérias todas que são escola para professor, que a gente que vai ser um 

professor futuramente. (FP28, questão 8e9) 

 

E na questão 9, acrescentou que: 

 

O impacto que causou na minha vida é o que eu quero causar nos meus alunos 

futuramente, igual. Quando eu tiver um encontro com a sala de aula mesmo, em si, 

eu quero levar algo novo para os meus alunos, não quero ser um professor igual 

todos foram. Quero ser diferente deles, eu quero ensinar diferente, eu quero que eles 

aprendam mesmo, que não seja só uma coisa, “ah, eu aprendi”, e amanhã eu 

esqueço. Eu quero ser diferente na vida deles, eu quero ser diferente, um professor 

diferente. (FP28, questão 9e) 

 

Os conhecimentos matemáticos e didáticos, no contexto da formação inicial, se 

articulados com os movimentos de diálogo e do exercício da autonomia dos professores 

formadores e dos futuros professores, poderiam desencadear um processo de valorização dos 

professores e auxiliar na inserção dos futuros professores no contexto das escolas públicas 

desde o início de sua formação (LOPES; TRALDI; FERREIRA, 2015). 

A aproximação com a escola, segundo FP28 (questão 8e), foi boa e fez com que ele 

gostasse da disciplina, pois pôde colocar em prática o que estavam estudando na universidade. 

Assim, afirmou: 

 

[...] nossa primeira experiência na sala de aula e foi muito importante para cada 

aluno ali, acho que nenhum tinha ido na escola mesmo, cara a cara com o a luno. 

Então, foi impactante. (FP28, questão 8e) 

                                                 
9 Para identificar e diferenciar as respostas do questionário (q) e da entrevista (e), optamos por 

acrescentar um “q” ou um “e” em cada citação. 
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Freire (1996) contribui para que possamos entender a educação como uma ação 

libertadora e que as ações educativas deveriam envolver os sujeitos da educação. Essa 

aproximação dos futuros professores com a escola pública, como pudemos observar nos 

registros do 12º encontro do diário de campo, possibilitou o desenvolvimento de ações 

didáticas e pedagógicas e a integração dos futuros professores ao contexto das escolas. Esse 

movimento oportunizou práticas e experiências metodológicas transformadoras, que 

articularam teoria e prática e permitiram a superação de desafios que truncam o ensino e a 

aprendizagem dos conhecimentos matemáticos e o desenvolvimento da identidade 

profissional dos professores. 

Em uma relação dialógica, escola e universidade conduziriam para o desenvolvimento 

de novas estratégias, para a reflexão dos processos formativos e educativos e para a 

ressignificação dos conteúdos da Matemática escolar. A potencialização do ensino e da 

aprendizagem da Matemática estaria relacionada à mudança de postura dos professores, que, a 

partir da reflexão, da pesquisa e da autocrítica, se considerariam capazes e confiantes em 

ensinar e os alunos em aprender a Matemática, tornando-se protagonistas de suas próprias 

histórias. À luz de FP18, ficou evidente que: 

 

[...] saber da história pode me dar uma base, uma confiança melhor para entrar 

dentro de sala de aula e não passar o conteúdo nu e cru . Por exemplo, eu posso falar, 

contextualizar a história, por exemplo, uma função do segundo grau, o teorema de 

Pitágoras, o teorema de Tales. Eu posso contextualizar porque aquilo foi preciso, o 

que foi usado anteriormente, e isso pode estimular o interesse dos alunos a entender 

melhor a Matemática. (FP18, questão 9e) 

 

Segundo Freire (1996), para ensinar é necessário haver disponibilidade para o diálogo. 

E, para ele, o diálogo desafia a pensar a história social e “[...] a experiência igualmente social 

de seus membros vai revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão 

mostrando sua ‘incompetência’ para explicar os fatos” (FREIRE, 1967). 

Nesse sentido, quando falamos em diálogo, nos referimos ao respeito à diversidade, à 

liberdade de comunicação entre as pessoas e à capacidade de coordenar, não de influir, 

manipular ou impor (FREIRE, 1967). Para Freire, há violência na falta de diálogo, podendo 

causar mutismo e passividade; e, a menos que houvesse o desenvolvimento da consciência e 

da crítica, os brasileiros estariam desintegrados da sociedade, com seus movimentos e 

contradições. 

Os futuros professores sinalizaram uma transformação no reconhecimento da 

diversidade cultural na Matemática, e FP22 opinou que a Matemática: 
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[...] é compreendida pelas pessoas completamente diferente, devido à diversidade da 

cultura delas. Então, tendo essa diversidade de culturas dentro dessa formação 

inicial nossa, dentro da disciplina HM, não só na disciplina, mas todo o estudo, todo 

o desenvolvimento que a gente teve, particularmente... A gente poder desenvolver 

isso futuramente, dentro da sala de aula, é a gente entender a diversidade dos nossos 

alunos, para a gente poder, cada vez ajudar o indivíduo em sua particularidade, mas 

também, todo ele, toda a globalidade dele, porque é difícil tratar todos de forma 

igual, mas a gente não pode pensar que todas as pessoas são iguais, temos que levar 

em consideração todas as diferenças que elas têm. É uma forma que, além de 

professora, a gente tem que ser humano também. (FP22, questão 9e) 

 

A problematização das questões disseminadas, adjacentes à universalidade e à 

neutralidade da Matemática, hegemonicamente, nos permitiria abalar as verdades concebidas 

e abrir a visão para os novos olhares e interpretações das Matemáticas dos grupos ofuscados 

pela Matemática acadêmica (DUARTE, 2012). Se pensássemos a Matemática como uma 

ciência neutra e objetiva, estaríamos alimentando o pensamento de que a Matemática seria 

uma ferramenta implicada nos processos de objetivação do mundo, afastando-a das realidades 

culturais e produzindo uma perspectiva que inferioriza os outros modos de se pensar e fazer a 

Matemática. 

Nessa conjuntura, a falta de diálogo conduziria para o encerramento das discussões 

emaranhadas no cerne da Matemática, tornando-se sinônimo de universalidade das verdades 

inquestionáveis e de neutralidade das realidades afastadas dos contextos. Porém, um novo 

olhar sobre a construção da Matemática, aliado ao aspecto cultural, que permitisse a 

flexibilização e a movimentação para eliminação das verdades preconcebidas, poderia 

impactar o ensino da Matemática, por possibilitar o desenvolvimento de novas formas de se 

ensinar e aprender Matemática. 

O diálogo, nesta pesquisa, caminha no sentido contrário à imposição de ideias, ao 

falar, analisar um fato e expor decisões, e contempla as perspectivas de debates, discussões e 

questionamentos das verdades e crenças em uma suposta neutralidade e universalidade dos 

conhecimentos matemáticos que, comumente, são acionados nos discursos para qualificar a 

Matemática como “pura” e “exata”. 

A inconclusão das ciências e a possibilidade de novos olhares e de produção de novos 

conhecimentos alicerçaria o caminho para o conhecimento e conscientizaria de que a falsa 

suposição de saber tudo fecha as portas para o novo conhecimento. Assim, para pensar sobre 

os novos conhecimentos que poderiam ser construídos ao proporcionar a reflexão e a crítica à 

História da Matemática, considerando seus movimentos e fatores intrínsecos, destacamos a 

resposta de FP2, que afirmou ter conseguido aprender a respeito da história, das concepções, 

das origens e reconheceu ainda haver muito para aprender. Dessa forma, sua resposta alimenta 
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a ideia da possibilidade de construção de novos conhecimentos através do estudo da História 

da Matemática. 

Ademais, os futuros professores sinalizaram que a criatividade estaria associada à 

produção de novos conhecimentos e à superação de problemas nos processos educativos. 

FP22 disse que seria necessário que se: 

 

[...] tentasse reverter essa situação, que tentasse melhorar algo, porque se você pelo 

menos der um passo à frente, esse passo pode ajudar a ter criatividade, a dar mais 

outros passos, que possam algum dia tentar deixar a nossa educação eficaz para os 

nossos alunos. (FP 22, questão 13e) 

 

Nessa perspectiva, diálogo, contextualização e criatividade auxiliariam no processo 

cognitivo e formativo dos futuros professores, ao permitir que pudessem desenvolver suas 

interpretações sobre os episódios da História da Matemática, fazendo com que criticassem e 

questionassem os modelos que implicam os processos educativos. 

O diálogo, no processo formativo e educativo, seria um objeto de reflexão e 

autocrítica, afirmando-se na construção da inquietude e da curiosidade sobre os 

conhecimentos matemáticos, mantendo-os incompletos ou inconclusos e permitindo a 

dinâmica e o movimento da História. Na reflexão desse pensamento, destacamos mais uma 

vez a fala de FP28: 

 

[...] o professor tinha que ter uma intimidade com o aluno, não só querer levar algo 

pronto para ele, mas causar curiosidade nele e tal, e isso eu pus na minha cabeça : 

estou fazendo licenciatura é para ser professor. (FP28, questão 8e) 

 

A formação docente deveria condicionar a compreensão do mundo, rebuscando os 

contornos e contextos geográficos, históricos, políticos, econômicos, ecológicos, sociais, 

culturais e ideológicos aos quais pertencem professores e alunos. O entendimento de que os 

contornos influenciam as ações contribuiria para a integração dos saberes teóricos e práticos 

das realidades dos sujeitos do processo educativo. 

Pensando na contextualização como protagonista nos processos educativos, 

possibilitando a melhor compreensão do mundo, FP28 mencionou a transformação de suas 

concepções sobre a valorização dos produtos finais da Matemática em um repensar dos meios 

que conduzem ao desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos com uma visão holística. 

Em sua fala, FP28 disse: 

 

[...] creio que tudo tem a base da história ali e a gente tem que saber, a gente da 

Matemática tem que saber isso, mesmo que a gente faça só contas e tal, mas a gente 

precisa saber o que foi no passado, o por quê, qual a situação que a gente vai usar, a 

gente tem que, sim, aprimorar nesse contexto histórico. (FP28, questão 5e) 
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FP2 acrescentou considerações sobre a ampliação de perspectivas para os futuros 

professores de Matemática e as relações com a contextualização, para que essa visão pudesse 

alcançar a ideia de inconclusão na apreensão dos conhecimentos matemáticos, que, na 

perspectiva holística, não poderiam ser esgotados. 

 

[...] eu aprendi bastante e apesar de a gente passar seis meses , não foram seis meses, 

mas quase seis meses, juntos, aprendendo a respeito da história, de toda a 

concepção, das origens, de onde veio, onde foi o começo total, creio que tem muito 

ainda para aprender. (FP2, questão 5e) 

 

Porém, de acordo com D’Ambrósio (2005), haveria na organização dos cursos de 

formação de professores, bem como na pós-graduação, um reducionismo das variáveis que 

possibilitariam o enfoque holístico da educação. O autor elencou as variáveis que, 

aglomeradas, possibilitariam o movimento para o sentido da formação ampla. Essas variáveis 

estariam relacionadas ao aluno, considerado no processo educativo, cujas aspirações e 

inquietações o moveriam para a busca de respostas; às relações concomitantes entre o aluno e 

a sociedade; e às estratégias, instrumentos, conteúdos e agentes da sociedade para a realização 

de suas expectativas. Se essas variáveis não refletem o amplo esforço de contextualização das 

ações da humanidade, individual e coletivamente, a educação estaria reduzida à formação de 

especialistas. 

A formação especializada de professores, em contraposição à formação humana, 

estaria envolvida em um processo de aculturação, cuja vertente elimina a criatividade e a 

identidade do ser humano, falseando a escolarização, que objetiva, nesse enfoque, a satisfação 

das expectativas dos dominadores. 

Mendes (2013) relacionou criatividade e História da Matemática, na perspectiva de 

obter elementos para o desenvolvimento de abordagens metodológicas que respondessem à 

demanda da formação de seres humanos pensantes, criativos e autônomos no processo de 

cognição matemática. Nesse sentido, o autor concluiu que a HM poderia ser um agente de 

cognição na Matemática ou um reorganizador nas aulas de Matemática. E os futuros 

professores entenderam isso: 

 

[...] uma aula mais dinâmica, com mais aprofundamento, desenhos, às vezes você 

coloca o aluno para pensar mais, para ver aqueles detalhes que talvez nunca foram 

vistos. (FP2, questão 12e) 

 

Nesse contexto, de acordo com Mendes (2013), criatividade e cognição matemática 

estariam conexas no processo educativo e a História da Matemática, nessa relação, atenderia à 

demanda de conhecimentos históricos na busca de explicações epistemológicas, que 

proporcionariam aos agentes do processo educativo a capacidade de reorientar criativamente 
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os conhecimentos históricos obtidos pelos processos investigativos, contando com a mediação 

do professor, que deixa de ser o centro do processo educativo e passa a ter uma postura mais 

desafiadora, para sustentar a contextualização nas aulas de Matemática. 

Considerando que a criatividade faça parte de um processo gerador de conhecimento 

nas atividades educativas (MENDES, 2013), ela se torna uma manifestação da cognição 

humana em busca de criar e reinventar-se nos contextos. Nesse sentido, a pesquisa e a 

investigação histórica deveria fazer parte do processo formativo docente (NOBRE, 2004), 

para sustentar a formação de um professor mais criativo, crítico, questionador e menos 

dependente de textos que traduzem interesses de formação alienada para privilégios de 

sistemas governamentais, que não visam a ampliação holística dos conhecimentos. 

O desenvolvimento da criticidade, pela possibilidade de diálogo e debates, foi 

observado por FP22, quando afirmou que: 

 

[...] o que eu mais gostei de todas essas reflexões foi que me ajudaram a ser mais 

crítica (a questão da formação do professor mais crítico e questionador), a pensar 

mais sobre o mundo que eu vivo, sobre o que eu quero e o que eu quero em relação 

às pessoas, o que elas esperam de mim e o que eu espero delas. (FP22, questão 11e) 

 

A inclusão de conhecimentos históricos na formação inicial de professores 

oportunizaria a contextualização e a reflexão da História da Matemática, além de possibilitar 

o desenvolvimento de atitude, identidade e autonomia, para que os futuros professores 

pudessem aumentar o seu domínio conceitual e didático, construindo uma prática docente 

criativa e crítica. 

As sinalizações de ampliação conceitual surgiram na fala de FP15, quando manifestou 

sua opinião sobre as expectativas para a disciplina História da Matemática, dizendo: 

 

Eu não imaginava que ela tratava além dessas formas de pensar, que é cálculo, essas 

coisas, eu vi que ela está entre muitas coisas, tipo, vem da cultura, ela trata sobre a 

cultura da Matemática, tipo os povos, por exemplo, que pelo fato de eles “contar” tal 

hora através da sombra e essas coisas. Aí, para mim, ela teve esse choque. (FP15, 

questão 4e) 

 

As perspectivas da disciplina, apresentadas no capítulo 3 e no Apêndice 2 desta 

dissertação, integram teoria e prática na direção da formação humana dos futuros professores, 

para que sejam capazes de explicar, apreender, compreender e enfrentar, criticamente, novas 

situações da prática docente. Dessa forma, eles também podem se formar investigadores, cujo 

foco não se aplica a um produto final da formação, mas aos processos de aprender a ser 

professor (D’AMBRÓSIO, 2005), compreendendo as ampliações dos processos educativos 

com enfoque holístico, que ultrapassa as fronteiras dos contextos limitados e passa ao 
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entendimento das correlações entre os processos educativos e formativos e os contornos que 

envolvem a educação. 

O diálogo, além de afastar o professor do centro dos processos educativos, embasou a 

abordagem da disciplina e proporcionou aos futuros professores a construção de concepções, 

considerando a diversidade de ideias e interpretações dos episódios históricos. Em um 

apontamento do FP18 para a questão 10 da entrevista, o futuro professor disse: 

 

Foi muito importante porque não foi só o professor falando, foi o aluno lendo e 

tirando suas próprias conclusões e, daí, desenvolvendo o pensamento de outros 

alunos, assim a gente pegava a opinião do próximo e complementava sua opinião e 

aí ter um pensamento diferente sobre o mesmo assunto. (FP18, questão 10e) 

 

Entendemos que o curso não resolveria – e nem tínhamos a pretensão de solucionar – 

o montante das dificuldades da formação de professores de Matemática. No entanto, foi uma 

possibilidade para que os futuros professores pudessem desenvolver a sensibilidade de ser 

professor e associar a HM ao ensino da Matemática. Dessa forma, FP16 avaliou que: 

 

[...] a HM é um bom conceito para se levar para a sala de aula, explicar para o aluno, 

como foi criado, para quê que foi criado, porque soma a mais com o interesse  do 

aluno. (FP16, questão 5e) 

 

E FP18 acrescentou que a HM: 

 

[...] pode mudar também a visão dos alunos sobre a Matemática, como a minha 

visão também mudou. Então a HM tirou muito do que, daquele, a Matemática é isso 

ou não é isso, porque pode ser mais do que apenas fatos, pode ter uma história 

elaborada por trás [...] não é exatamente uma história exata, não é uma ciência exata, 

porque pode ser mais elaborada, pode ter outros conceitos. Então , sim, pode 

potencializar o ensino da Matemática. (FP18, questão 8e) 

 

A História da Matemática foi considerada um agente acionador de questionamentos, 

que poderiam tornar a Matemática e sua história mais próximas das interpretações distintas, 

respeitando e compreendendo os interesses e a subjetividade dos indivíduos que expõem suas 

ideias e, dessa forma, tornando-a mais interessante e desafiadora. Assim, FP15 opinou sobre a 

construção de interpretações distintas, que permitem a formação da identidade profissional do 

futuro professor: 

[...] eu acho que a HM, para mim, que eu adotei ela como uma forma de procurar as 

informações, o mais exato possível. Meu método. (FP15, questão 3e) 

 

No processo de construção da identidade do professor, FP18 acrescentou: 

Então, eu esperava que fosse assim, uma matéria muito mais concreta, o que ela na 

verdade não é, mas na verdade isso é bom, porque você pode desenvolver seu 

conhecimento a partir do que você lê sobre a Filosofia e não tem um conhecimento 

que você tem que pegar e ingerir ele. Você pode desenvolver seu próprio 

conhecimento e isso é o que eu gostei. (FP18, questão 4e) 
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Novamente, lembramos que o objetivo desta pesquisa é repensar a disciplina HM e as 

contribuições da História da Matemática para a formação humana dos futuros professores e 

para o ensino da Matemática, considerando a aproximação entre a HM e o ensino para a 

formação de futuros professores da Educação Básica. 

Nessa perspectiva, a disciplina HM na UEG/Quirinópolis, no 1º semestre de 2018, 

teve uma abordagem holística. Através dela foi possível desenvolver o primeiro contato dos 

futuros professores com a Educação Básica, no início de sua formação como professor, com 

uma visão ampla e dialógica da relação entre teoria e prática, o que lhes proporcionou que 

pudessem ser autores de sua história na escola, pois foram motivados à produção 

interpretativa e criativa dos conhecimentos históricos da Matemática, que iriam aproximar dos 

alunos na intervenção. 

Para as abordagens em sala de aula, foram contemplados os aspectos criativos no 

desenvolvimento histórico dos conhecimentos matemáticos. Os futuros professores puderam 

criar, refletir, pensar e repensar as teorias e as práticas na construção dos conhecimentos 

matemáticos, tendo em mente a Matemática como uma construção humana, passível de 

interpretações subjetivas e relacionada às necessidades e motivações das diversas sociedades 

que existem e existiram. 

Esses pensamentos alimentaram o repensar das concepções sobre a formação de 

professores a partir da ótica da História da Matemática, bem como propiciaram a superação 

das abordagens e metodologias de ensino tradicionais, que sintetizam a pretensão de 

generalizar e especializar o saber como um fim, não como um processo. Também puderam 

embasar as reflexões sobre a formação humana dos futuros professores de Matemática, 

possibilitando que pudessem estar em contato com a escola como mediadores e autores de 

interpretações sobre os conceitos matemáticos, elaborar atividades para os alunos, debater, 

estabelecendo um diálogo sobre os diversos temas abordados nas aulas. 

 

4.2. A DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO HUMANA DO 

FUTURO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

A falta de atitude dos professores pode estar relacionada à “liberdade individual” 

(MÉSZÁROS, 2016, p. 236), que faz com que o instinto social desapareça e dê espaço ao 

desenvolvimento dinâmico das relações produtivistas, enviesadas para o propósito de o 

indivíduo realizar relações para vender e alienar tudo que lhe pertence, incluindo sua própria 

força de trabalho. 
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As possibilidades de superar a falta de atitude dos professores podem estar 

relacionadas aos aspectos e fatores que impactam em sua formação. Os professores 

necessitam de formação histórica e filosófica para repensar a epistemologia e a história das 

ciências, em busca da formação e da transformação das concepções distorcidas e simplistas 

que são transmitidas.  

A propositura da História da Matemática para a formação humana dos futuros 

professores estaria relacionada a uma transformação da postura epistemológica para a 

compreensão do mundo pela Matemática, como uma construção humana. Na construção dos 

conhecimentos matemáticos, as relações dialógicas entre as instâncias contraditórias 

possibilitariam a apreensão dos objetos do conhecimento e a compreensão dos fenômenos.  

A consideração das relações dos seres humanos com os outros seres e com a natureza, 

pensando em uma educação mais humana, poderia fundamentar reflexões sobre a formação 

humana dos futuros professores e a busca pela valorização da autonomia do professor. 

Quando pensamos em uma educação mais humana, pensamos na educação com enfoque 

holístico, em que o desenvolvimento do ser humano, imerso nos contextos, mas não em 

contextos separados, considera a diversidade, a multiculturalidade, a transdisciplinaridade, a 

criatividade, a criticidade, a capacidade de enfrentamento de situações novas, para, assim, 

proporcionar a formação de identidade profissional dos professores e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. 

A formação de identidade profissional dos futuros professores pode ser percebida na 

fala de FP28, quando disse que pensava que seria: 

 

[...] só um matemático antes, igual eu pensava que ia ser só mais um entre os 

milhares que tem e hoje eu posso ter a percepção de que eu posso ser diferente de 

todos. (FP28, questão 7e) 

 

E, continuando, FP28 disse: 

 

[...] não quero ser um professor igual todos foram. Quero ser diferente deles, eu 

quero ensinar diferente, eu quero que eles aprendam mesmo, que não seja só uma 

coisa, “ah, eu aprendi”, e amanhã eu esqueço. Eu quero ser diferente na vida deles, 

eu quero ser diferente, um professor diferente. (FP28, questão 9e) 

 

Dessa forma, pudemos observar que o futuro professor pôde ultrapassar a barreira do 

ensino por reprodução que obstaculiza a formação humana dos futuros professores, ao 

acreditarem que necessitam repetir com seus futuros alunos aquilo que aprenderam na 

formação inicial. Essas considerações puderam, ademais, indicar transformações sobre a 

abrangência da visão e a capacidade do ser humano de ultrapassar as barreiras da passividade, 

sendo observadas na fala de FP28, quando ponderou que entendia que: 
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[...] a HM não é só isso que a gente tem em sala, igual, a gente fala que a gente é 

uma geração que pegou tudo criado e não pode mudar isso que foi criado, mas não  

[...]. (FP28, questão 7e) 

 

Dessa forma, a educação, à qual nos remetemos, estaria relacionada à superação do 

adestramento em métodos, técnicas e habilidades, avaliadas de forma desconexa dos 

contornos e contextos. Pelo contrário, a formação humana seria entendida como uma 

formação abrangente, que considerasse, pensando na realidade da sala de aula, a 

contextualização das ações dos indivíduos como parte do todo, valorizando a autonomia de 

professores e alunos, as relações com os outros seres e com a natureza e a humanização da 

educação. 

Sendo assim, existiria o diálogo entre professores e alunos, sem que um estivesse 

sobreposto ao outro, mas envolvidos em uma rede complexa de experiências. Na fala de 

FP22, ficou evidente que o futuro professor compreendeu a humanidade em si e nos outros 

seres: 

 

O professor, ele não é só um professor, ele é um professor e um ser humano e ele 

está rodeado de outros seres humanos que também tem vidas fora da sala , de que às 

vezes, eles precisam de certo auxílio, que não é só aquela matéria, aquela disciplina 

que ele está desenvolvendo com ele, não é só aquilo, mas é algo mais humano, que 

quer ele valorizar a cultura do outro, aí ele consegue manter o contato com o aluno 

[...]. (FP22, questão 9e) 

 

A formação humana está relacionada aos ensinamentos de Freire (1996, p. 9), quando 

afirmou que “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o educando para o 

desempenho de destrezas [...]”. O autor considerava que a prática formadora, sendo uma 

prática especificamente humana, não escaparia à rigorosidade ética, porém não se submeteria 

à ética do mercado. 

Saviani e Duarte (2010) entendem a educação como um processo de formação 

humana, como um movimento ad eternum de apropriação das objetivações humanas 

produzidas ao longo da história, capazes de resistir aos embates do tempo. Esse movimento 

possibilita que a pedagogia assuma uma perspectiva ontológica, que considera a ponderação 

cautelosa na escolha das correntes pedagógicas e se afasta da adesão por slogans de 

divulgação de correntes pedagógicas, que ainda alimentam a escola para treinamento e 

doutrinamento. 

Nesse sentido, na educação, a filosofia participa da dissolução da alienação, que trunca 

o desenvolvimento do ser humano social e de sua formação, oportunizando o 
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desenvolvimento das interpretações descentralizadas do currículo, no caso, se esse estiver 

focado no conteúdo e não na formação humana do educando. 

Dessa forma, consideramos o ser humano constituindo-se social e historicamente. 

Sendo assim, se transforma, dialoga, avalia, decide e rompe. Nessa perspectiva, os seres 

humanos se tornariam presença consciente no mundo e na relação com os outros seres 

humanos, manifestando-se contra a incapacidade de mudanças nas realidades sociais e 

promovendo um treino técnico.  

O treino e a técnica, na perspectiva apresentada, seriam algo em si, ocultando-se que 

seriam uma extensão do braço do homem. Assim, os professores seriam conduzidos a um 

processo de autoconservação e de adaptação à realidade dessas estratégias, para a própria 

sobrevivência. Nesse sentido, FP2 vislumbrou a possibilidade de transcender o obstáculo da 

passividade e de oportunizar novas formas de aprimorar-se como ser humano e como 

professor. Em sua fala, FP2 destaca que as dinâmicas utilizadas nas aulas da disciplina 

História da Matemática proporcionaram, através do contexto e do seminário, que aprendesse: 

 

[...] a ser uma pessoa mais abrangente, assim, que eu falo, é, que busca mais, quer 

sempre saber mais um pouquinho, quer sempre estar pesquisando, aprendendo, 

aprimorando. Não dá para falar que vai ficar só ali, parado, não, a gente tem que 

estar sempre, a gente aprendeu na sala e inclusive que ela se transforma sempre, ela 

sempre está se aprimorando, está sempre no meio. Então, não tem como a gente 

parar, a gente tem que estar ali buscando, sempre buscando. (FP2, questão 9e) 

 

Na entrevista, FP28 sinalizou a preocupação com a transmissão de conhecimentos 

prontos, propagados acriticamente para os alunos. Segundo ele, o professor deveria ter 

intimidade com os alunos para despertar neles a curiosidade do assunto estudado, e não 

reproduzir algo pronto para eles. 

Os cursos de formação de professores de Matemática deveriam repensar e ressignificar 

as estratégias e práticas propostas. A ordem de transporte de conhecimentos, em cursos com 

ênfase na transmissão dos saberes, permitiria que a propagação acontecesse dos professores 

para os alunos, ignorando os graus de ideologia presentes nos discursos e retroalimentando 

um processo de alienação, em que o diálogo não pudesse ser considerado. O diálogo, 

contrário à transmissão de saberes, auxiliaria na construção da autonomia de professores e 

alunos, fomentando a capacidade de entendimento consciente da inconclusão dos seres 

humanos e de suas ações. 

Ponte (1992) afirmou haver uma concepção negativa da Matemática, ao ser concebida 

como uma disciplina extremamente difícil, relacionada aos objetos e teorias fortemente 

abstratas e amparadas pelo seu aspecto mecânico, vinculado aos cálculos. Segundo o autor, 
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essa concepção seria projetada para os processos de ensino e aprendizagem, corroborando um 

processo de seleção social, ao ser entendida como um ímã para as pessoas que possuem 

qualidades especiais. 

Porém, compreender a Matemática, na dimensão das ações e construções humanas, 

exigiria dos professores os conhecimentos mais profundos sobre a humanidade, para que 

transcendessem a sobrevivência e pudessem se constituir socialmente. Essa necessidade teria 

vínculo com os saberes da Filosofia da Matemática, da Epistemologia da Matemática e da 

História da Matemática, que poderiam desenvolver nos seres humanos a capacidade de 

conhecer e compreender a natureza, as coisas, a si mesmo e aos outros seres humanos. 

Compreendemos a Matemática como uma construção humana, transdisciplinar, social, 

política, cultural, geográfica, histórica e passível de interpretações subjetivas, que poderiam 

alinhar seus interesses aos resultados matemáticos ditos exatos. Pensamos em uma 

Matemática que extrapola os limites horizontais e verticais da exatidão, da fragmentação, da 

conceituação definitiva e das limitações rígidas, cuja padronização de métodos e conceitos, 

considerados universais, ignora as matemáticas construídas nos inumeráveis espaços e 

sociedades. 

Os futuros professores deveriam apreender os elementos que ativam a criatividade e a 

cognição nos processos de construção dos conhecimentos matemáticos, se aproximando de 

métodos e abordagens que permitissem modificações e combinações. Dessa forma, eles não 

estariam atados à absorção de conhecimentos prontos, mas constituiriam os saberes 

necessários para que formulassem novos conhecimentos, que integrassem os saberes teóricos 

e práticos, considerando a natureza dos conhecimentos e os fatores sociais. 

Para Ponte (1992), as concepções seriam como um filtro de conhecimento e teriam 

uma natureza essencialmente cognitiva. Segundo o autor, elas teriam participação na 

estruturação do sentido que damos às coisas, porém poderiam limitar as possibilidades de 

atuação e compreensão dos saberes, considerando que as concepções se formam em um 

processo individual e social, simultaneamente, havendo um confronto das elaborações 

individuais com as dos outros. Assim, as elaborações passam pelo reconhecimento das 

experiências individuais e também pelas representações sociais dominantes (PONTE, 1992). 

No desenvolvimento da disciplina, as transformações de concepções e pensamentos 

dos futuros professores, sobre a Matemática e a História da Matemática, puderam ser 

observadas em trechos de suas falas, em que sinalizaram o entendimento da Matemática como 

uma construção humana e uma ciência. Elegemos alguns desses trechos para abordar essas 

transformações de concepções dos futuros professores, considerando que, no questionário, 



136 

 

eles indicaram uma limitação para a Matemática e para a História da Matemática, à linha das 

conceituações, dos cálculos, dos teoremas e axiomas e dos algoritmos. 

Assim, destacamos a resposta de alguns entrevistados para a questão 6 do 

questionário: FP15, por exemplo, enfatizou que “a Matemática é uma ciência”; FP22 

argumentou que “a Matemática está muito ligada ao ser humano e que em um mundo em que 

normalmente se fragmentaria a Matemática, a História da Matemática permitiria haver uma 

junção dela, auxiliando na educação como licenciando, na docência e em sua formação como 

ser humano, crítico, pensante e social”; FP18 manifestou que via “a Matemática como uma 

ferramenta histórica e humana” e que “os antepassados tinham que desenvolver moradias, 

agricultura, medir e etc., sendo assim, a Matemática foi realmente uma ferramenta e não 

somente números e contas”. 

Nessa perspectiva, a disciplina História da Matemática permitiu a aproximação da 

universidade (ou dos futuros professores) com a escola e da própria HM com a escola. O 

enfoque dado à disciplina permitiu o desenvolvimento da curiosidade nos futuros professores, 

quanto às origens e ao percurso histórico dos conhecimentos matemáticos, considerando os 

processos de desenvolvimento conceitual, não dos produtos ou resultados finais. 

Essa conjuntura foi possível devido à contextualização dos conceitos pela História da 

Matemática, que contribuiu no processo de cognição e para o pensar criativo dos futuros 

professores, que puderam apreender pela História da Matemática a desenvolver suas 

interpretações, considerando os processos intrínsecos no desenvolvimento histórico da 

Matemática. 

Freire (1996) argumentou, contemplando o percurso histórico e não linear e/ou 

cronológico da Matemática, mas um enfoque epistemológico, que na formação dos seres 

humanos, se os contornos geográfico e social fossem desconsiderados, poderia haver uma 

redução da formação ao puro treino, o que, em consequência, imprimiria verticalidade à fala, 

no sentido hierárquico, o que eliminaria as possibilidades de democratização do diálogo. 

Além disso, Freire (1996) nos chama a atenção para a compreensão da prática docente 

enquanto dimensão social da formação humana, assumindo uma postura vigilante às 

estratégias de desumanização. A leitura crítica das causas da degradação humana e dos 

discursos fatalistas globalizantes poderia ser alimentada e exercitada para o saber fazer da 

autorreflexão crítica e para o saber ser da sabedoria. 

Os futuros professores de Matemática foram os sujeitos desta pesquisa e os seres 

sociais que, na relação com os outros seres, com a natureza e com as coisas, poderiam 

transformar a realidade, alimentando sua capacidade de ação, de reflexão e ação e de 
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autocrítica. Porém, dependendo da abordagem planejada para as aulas da disciplina, assim 

como poderiam possibilitar o desenvolvimento humano e social dos futuros professores, 

também poderiam atrofiar essa capacidade, dependendo das relações estabelecidas e das 

condições de compreensão das realidades, desafiando os processos para a formação humana. 

 

4.3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: UMA 

APROXIMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VISÃO HOLÍSTICA DA 

MATEMÁTICA 

 

Recordemos que a disciplina História da Matemática, na Licenciatura em Matemática 

da UEG/Quirinópolis, pertence ao núcleo específico e é obrigatória. Na entrevista 

semiestruturada, perguntamos aos entrevistados sobre a escolha da disciplina caso ela não 

fosse obrigatória e, dos seis futuros professores, apenas um disse que não cursaria a disciplina. 

Porém, ao contemplarmos as concepções iniciais dos futuros professores sobre a 

escolha da disciplina História da Matemática, eles afirmaram que, no processo de matrícula, 

não sabiam exatamente do que se tratava a disciplina, no entanto, a escolheriam – com 

exceção de um futuro professor. Na argumentação de FP18, ele disse: 

 

[...] eu, primeiramente, tive um pensamento muito retrocesso sobre a disciplina HM, 

mas depois que eu comecei a frequentar as aulas, eu comecei a ver que é uma 

matéria muito interessante, saber de onde que veio o conhecimento que a gente 

estuda na Matemática do Ensino Médio e no Ensino Básico. (FP18, questão 3e) 

 

As questões referentes à concepção inicial dos futuros professores, de que a 

Matemática é, em si, exata e certa, poderiam afastá-la da possibilidade de interpretações 

distintas de um mesmo episódio histórico de seu desenvolvimento, como uma construção 

humana. FP20, ao responder à questão 1 da parte II do questionário, afirmou que escolheu o 

curso de Licenciatura em Matemática porque teria mais afinidade com a área de exatas do que 

de humanas, e complementou dizendo que gostava muito de cálculos. Assim como FP20, 11 

dos 31 futuros professores utilizaram o termo “área de exatas” ou a palavra “cálculo” para 

responder sobre as motivações que os levaram a escolher o curso de Matemática. 

A História da Matemática estaria relacionada ao desenvolvimento da visão holística, 

que considera a construção do conhecimento, epistemologicamente, permitindo-se a 

ultrapassagem de uma visão linearizada, unívoca, centralizada, fragmentada e 

descontextualizada, para uma visão que considera o conhecimento amplo, multicultural, 
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transdisciplinar e diacrônico. Pudemos observar transformações de concepções na 

argumentação de FP28: 

 

Antes de saber eu não escolheria, antes de eu ter entrado e participado das aulas, mas 

depois que eu entrei e vi como que é realmente, como abre a mente da gente sobre 

muitas coisas, aí eu teria escolhido, depois que eu entrei e fiquei sabendo. (FP28, 

questão 3e) 

 

A aproximação do estudo da História da Matemática com o desenvolvimento da visão 

holística também pode ser observada na fala de FP22, que usou as palavras “visão”, 

“abrangente” e “escolhi” para explicar que havia transformado suas concepções iniciais e, 

afastando-se das obrigações do curso, havia escolhido estar ali: 

 

[...] eu fiquei feliz quando eu soube que na grade ia ter História da Matemática, mas 

eu não tinha nenhuma noção de como seria essa disciplina, como ela iria ser 

desenvolvida. Às vezes a gente imagina a História da Matemática, a gente vai 

estudar a história de vários conceitos matemáticos, mas depois que a gente 

desenvolveu ela na sala de aula, eu tive uma visão muito diferente, e bem melhor, 

aliás, porque ela é muito mais abrangente do que eu imaginava que ela seria. Então, 

eu não considerei ela como obrigatória, é como se, eu escolhi todas as segundas -

feiras estar ali, dentro da sala de aula, todas as aulas. (FP22, questão 3e) 

 

FP16 associou as transformações de concepção durante o período da disciplina HM ao 

entendimento da Matemática e a aproximou do conceito de que a Matemática é uma 

construção humana, ao relacioná-la às abordagens que estivessem para além do cálculo, 

entendendo a disciplina como crucial para o entendimento das diversidades da Matemática : 

 

Assim, depois de ter concluído a disciplina, ela somou bastante para o meu 

entendimento da Matemática, de outra forma, além do cálculo, e se eu pudesse 

escolher, eu escolheria a disciplina porque ela é crucial. No início eu posso ter 

escolhido porque talvez fosse mais fácil, ou alguma coisa do tipo. (FP16, questão 

3e) 

 

Ao confrontarmos os dados do questionário com os da entrevista, pudemos visualizar 

o desenvolvimento da sensibilidade do ser professor. No questionário, os futuros professores 

não se colocavam como futuros professores, já nas entrevistas, eles se posicionavam em 

situações da vida docente e entendiam a importância do saber e do fazer dos professores. 

Ademais, eles não compreendiam, considerando os argumentos empregados nas 

respostas do questionário, como e por que a História da Matemática e a formação de 

professores poderiam estar relacionadas. Também nas respostas do questionário, a 

criatividade e a cognição não apareceram como fatores intrínsecos à HM, já na entrevista, 

esses fatores surgiram e se relacionavam ao desenvolvimento do interesse e da curiosidade do 

aluno. Essa conjectura permitiu que eles entendessem a HM como um elemento de reflexão e 

de desenvolvimento de interpretações sobre os episódios históricos. Dessa forma, puderam 
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deslocar os pensamentos utilitários da HM, permitindo entendê-la de forma engendrada em 

todo o desenrolar histórico das ciências. 

A História da Matemática, na formação de professores, foi observada em algumas 

perspectivas. Elencamos duas delas, por trazerem em seu cerne elementos de reflexão do 

conhecimento matemático, agregando pressupostos e corroborando uma formação 

configurada para a emancipação e a autonomia dos futuros professores. Assim, a História da 

Matemática, como disciplina ou como metodologia de ensino, poderia estimular o interesse 

pela Matemática e permitir desmistificar ou questionar momentos históricos relevantes para o 

conhecimento dessa ciência. 

Engendrada no desenvolvimento da Matemática e na constituição da realidade, a 

História da Matemática pode ser considerada como um agente de desenvolvimento da 

criatividade e cognição, como aporte teórico e metodológico, como recurso didático, como 

fonte de consulta para se conhecer os conceitos existentes, como disciplina para a formação 

de professores, como disciplina na Educação Básica, dentre outras abordagens. 

No contexto desta pesquisa, conforme explicitado, a História da Matemática foi 

considerada como disciplina para a formação de professores. Porém, entendemos que ela não 

deveria ter suas abordagens limitadas dentro da própria disciplina na universidade. Suas 

perspectivas deveriam ultrapassar as linhas fronteiriças da multidisciplinaridade, 

proporcionando abordagens inter e transdisciplinares, que ampliariam as possibilidades de 

contextualização dos saberes e fazeres matemáticos. 

Se a História da Matemática permeasse todo o curso de formação de professores de 

Matemática, o futuro professor consolidaria uma postura investigativa (FIORENTINI, 2011), 

permitindo uma prática mais interativa e o desenvolvimento da autocrítica de sua prática. 

Dessa forma, os professores poderiam ampliar o leque de possibilidades de saberes que se 

ensinam e aprendem nas escolas. Nesse sentido, os futuros professores sinalizaram o 

entendimento da impossibilidade de se esgotar todo o conhecimento e que os conhecimentos 

não atendem a uma regularidade padronizada, mas a uma diversidade de conhecimentos. 

Esses elementos estiveram presentes nas falas de alguns dos futuros professores. Por exemplo, 

FP15 compreendeu que há uma diversidade de culturas: 

 

Eu não imaginava que ela tratava além dessas formas de pensar, que é cálculo, essas 

coisas, eu vi que ela está entre muitas coisas, tipo, vem da cultura, ela trata sobre a 

cultura da Matemática, tipo os povos, por exemplo, que pelo fato de eles “contar” tal 

hora através da sombra e essas coisas. (FP15, questão 4e) 
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[...] além de trabalhar a história, não é só do cálculo, trabalha da cultura, como  a 

Matemática enraizou na cultura da sociedade, como ela foi importante para o 

homem, não apenas em forma de calcular [...]. (FP15, questão 7e) 

 

A Matemática é compreendida de formas diferentes nas diversas culturas. Uma visão 

parcial e disciplinar comprometeria epistemologicamente o desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos e restringiria as possibilidades de compreensão de fenômenos 

sociais e naturais. A visão holística seria transdisciplinar e transcultural (D’AMBRÓSIO, 

2005). Sendo assim, ultrapassaria a hierarquização dos saberes, limitante do reconhecimento e 

enfrentamento das situações novas, emergentes da complexidade das realidades e proponentes 

da consideração das dimensões do conhecimento. 

A vertente de trabalho da disciplina proposta e ofertada na UEG/Quirinópolis diferiu 

das proposituras de trabalho dessa disciplina em outras IES, devido à aproximação com a 

Educação Básica no início da formação inicial, o que, de acordo com os futuros professores, 

possibilitou que desenvolvessem a sensibilidade de ser professor. As sinalizações sobre esse 

desenvolvimento surgiram em dois trechos da fala de FP28: 

 

[...] foi muito bom, a nossa ida à escola, nossas reflexões que a gente teve na sala, 

foi diferenciado. (FP28, questão 3e) 

 

Nossa! Me agradou a ida no colégio, a intervenção que teve, a preparação é mais 

difícil, a questão de você pensar, saber como que a gente vai dar, é diferente. Igual, a 

gente pensa em uma coisa e chega lá a gente tem outra base totalmente diferente, a 

gente vai ver mesmo como é o aluno, como o aluno vai te tratar, igual tem salas que 

passaram por mim que eram mais fáceis de lidar, eles conversavam mais sobre a 

questão mesmo, teve outros que conversavam em grupinhos, que atrapalhavam 

mesmo. Então, a ida na escola me fez ver os dois lados do que é ser um professor, o 

lado ruim, tudo tem seu lado ruim, e o seu lado bom. (FP28, questão 11e) 

 

Na disciplina, foram reservados momentos para debate e diálogo, que auxiliaram no 

enredamento dos futuros professores nas atividades e na composição de dinâmicas 

diferenciadas, que permitiram a dispersão do professor como centro dos processos educativos. 

Dessa forma, os futuros professores puderam desenvolver criticamente suas concepções da 

História da Matemática e entender suas colaborações no desenvolvimento da interpretação 

histórica, crítica e questionadora dos conhecimentos matemáticos. 

 

4.4. A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Questionamentos sobre o papel da escola na sociedade, os currículos e os resultados 

esperados nas avaliações de desempenho dos alunos e docentes, as desigualdades nos aspectos 

educativos, dentre outros, nos levam a repensar as finalidades da escola e da educação escolar, 
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o que inclui o currículo, os resultados, as avaliações e os impactos das políticas públicas na 

formação dos indivíduos ao longo dos anos. 

Nesse contexto, a escola é configurada pelo sistema que rege as leis, a economia, as 

estratégias e as políticas educacionais e de financiamento da educação. Sendo assim, é 

possível que haja uma dualidade torpe engendrada no âmago da escola, que a divide em polos 

que são ativados para o conhecimento ou para o acolhimento, a fim de favorecer, de alguma 

forma, a coerção social e a conciliação entre as classes. Em escalas mais amplas, a 

desigualdade nos aspectos educativos pode afetar a sociedade e promover a exclusão social. 

A formação exige muito mais do que um treinamento do educando para desempenhar 

habilidades exigidas pelo mercado. O professor, nesse sentido, tem uma responsabilidade 

ética, no âmbito da formação universal e humana, e não uma ética mercadológica. 

Com o olhar voltado para a formação de professores, em uma perspectiva de formação 

cultural e científica, articulada com a diversidade sociocultural e as reflexões histórico-

filosóficas, a escola, o ensino e a aprendizagem podem contribuir para a apropriação dos 

conhecimentos, considerando a formação humana e holística dos indivíduos, além do 

desenvolvimento pleno das capacidades intelectuais e sociais. 

A desconsideração da História da Matemática nas aulas da Educação Básica ficou 

evidente nas respostas dos futuros professores ao questionário. Dos 31 alunos, seis disseram 

sim ou talvez para a lembrança das aulas em que os professores referenciaram a HM e 25 

disseram que não tiveram contato com a HM até o Ensino Médio. 

Considerando a expressão, à luz dos futuros professores, sobre a ausência da História 

da Matemática na Educação Básica, FP22 disse que esperava aprender: 

 

[...] coisas que não sabia sobre a Matemática. Até porque a gente, no decorrer da 

educação, a gente aprende os conceitos muito amassados, tipo assim, os professores, 

eles passam fórmulas, coisas, mas nunca o que tem por trás daquilo e acaba que a 

gente, a Matemática vai se tornando muito, tudo mais. Então, eu esperava aprender a 

teoria da Matemática e não só ela pura e aplicada, mas como que ela se desenvolveu, 

como que ela chegou até ali. Então, foi a expectativa, que, aliás, ela foi realizada, 

né?! Eu aprendi muita coisa. (FP22, questão 4e) 

 

Dessa forma, a negligência com a HM corroboraria as concepções da Matemática 

criada e desenvolvida por gênios inalcançáveis e afastaria a Matemática da possibilidade de 

ensino e aprendizagem para as pessoas não “iluminadas” (ROQUE, 2012). Além disso, uma 

visão linearizada da HM incentivaria representações comprometidas com conjunturas isoladas 

da concepção de que seria uma construção humana. 

Descartamos, portanto, o despontamento da História da Matemática como 

metodologia de ensino na formação básica escolar dos futuros professores, uma vez que, à luz 
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dos sujeitos desta pesquisa, as considerações da HM estiveram distantes de seu 

desenvolvimento educacional até a chegada à universidade. Segundo FP2, 

 

[...] [A Matemática que] a gente aprende lá na escola normal, assim, quando você 

começou a ser alfabetizado, com o que você tem hoje, com o que você está 

aprendendo na faculdade hoje. Eu creio assim, que é como se o mundo fosse um e aí 

quando você chega é outro completamente diferente, parece que você nunca viu 

Matemática na sua vida, parece que você não sabe o que é, parece que você não sabe 

nem contar [...]. Teria que ter um embasamento, ter um fundamento assim, como se 

diz, ter uma relação, mas não tem. Se você for colocar em prática, não tem, porque o 

professor lá do Ensino Fundamental e tal, está lá dentro da ementa dele, é isso e 

pronto e acabou, não quer saber de dar uma dinâmica para você aprender melhor, ou 

ele não quer saber de te dar uma pesquisa para você falar que aquilo não é aquilo 

que ele está te mostrando, ele não aceita que ele está errado e pronto, é aquilo e 

pronto. Não tem mais nada para ser feito. [...] a HM pode ser uma metodologia para 

potencializar o ensino da Matemática, sim. (FP2, questão 10e) 

 

Conforme explicitado anteriormente, os sujeitos desta pesquisa são egressos de escolas 

públicas, assim, carregavam a ideia de que a universidade seria um prolongamento do que já 

estavam estudando no Ensino Médio. Inicialmente, trouxeram concepções de linearidade 

entre a Educação Básica e a Licenciatura, ou seja, pensavam que encontrariam na 

universidade uma continuidade dos saberes e fazeres já estudados, acreditando haver uma 

associação sequencial entre o que aprenderam na escola e o que iriam aprender na 

universidade. Porém, ao longo da disciplina, foram desenvolvendo a capacidade de interpretar 

os conhecimentos apreendidos para que pudessem construir sua identidade como professor. 

A aproximação dos futuros professores com a Educação Básica proporcionou a 

sensibilização do ser professor e a transformação da visão paradigmática entre teoria e prática. 

Segundo os futuros professores, nas anotações do diário de campo, os alunos do Colégio 

Estadual Juscelino Kubitschek tiveram uma oportunidade que eles não tiveram: a de entrar em 

contato com a História da Matemática durante a Educação Básica. Após essa experiência, eles 

disseram acreditar que a História da Matemática poderia tornar o ensino da Matemática mais 

interessante, pois proporciona aos professores a oportunidade de criar outras formas de 

ensinar. 

Os futuros professores, por exemplo, desenvolveram dinâmicas e abordagens que 

abrangeram a construção de maquetes, jogos, figuras planas e poliedros, simulações de 

movimentos de corpos e outras dinâmicas. Essas abordagens atraíram os alunos da escola nas 

atividades e, segundo os futuros professores, eles interagiram bastante, demonstrando 

interesse e curiosidade. Além disso, sinalizaram a possibilidade de compreensão dos conceitos 

matemáticos propostos para o desenvolvimento em sala. 
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Outro apontamento importante diz respeito à mudança de pensamento que os futuros 

professores tiveram em relação ao curso. No questionário, respondido no início da disciplina, 

eles sinalizaram que não queriam ser professores e que o ingresso na Licenciatura em 

Matemática seria apenas um “degrau” para alcançarem uma outra formação. Porém, após o 

desenrolar da disciplina, na qual vivenciaram a intervenção na escola e outras abordagens, 

eles expressaram, nas entrevistas e em conversas ao longo do semestre, que puderam se sentir 

próximos da escola e já se consideravam em formação para as ações docentes. 

Nessa relação entre a História da Matemática e a formação inicial, os futuros 

professores demonstraram se sentir capazes de serem professores. Por exemplo, FP18 

(questão 3e) disse que “esse conhecimento é muito importante para a gente futuramente ser 

professor”; FP28 (questão 8e) afirmou que estava “fazendo licenciatura para ser professor”; e 

FP22 (questão 11e) falou que “foi inspirador, na verdade, foi um dos motivos que levaram a 

querer gostar dessa questão da docência, de ser professor, que por mais que tenha algumas 

desavenças durante esse processo, ele é muito ‘recompensatório’, em contrapartida”. 

Dessa forma, a disciplina História da Matemática proporcionou tempo e espaço para 

que desenvolvessem sua autonomia, contemplando as relações dialógicas entre teoria e 

prática, individualidade e coletividade, aspectos universais e particulares, sujeito e objeto, 

concreto e abstrato, objetividade e subjetividade, além de outras instâncias contraditórias, que 

não se conciliam, mas dialogam, proporcionando uma complexa dinâmica entre os seres 

humanos, as sociedades e a natureza. 

Em contraposição ao afastamento da História da Matemática da Educação Básica, 

corroboramos com as argumentações de que os conteúdos da Matemática escolar deveriam 

ser abordados, histórica e epistemologicamente, na licenciatura, para a formação humana dos 

futuros professores de Matemática. Aos conteúdos da Matemática escolar, estudados na 

licenciatura, seriam dedicadas as abordagens que considerassem as perspectivas históricas, 

epistemológicas e filosóficas, em uma postura teórica e metodológica. 

Segundo os futuros professores, as abordagens históricas poderiam aproximar 

professores e alunos, permitindo que compreendessem a inconclusão da Matemática e 

oportunizando o desenvolvimento da criatividade e da curiosidade na busca por novos 

conhecimentos. Segundo FP22, 

 

[...] se você fizer mais demonstrações de um conceito matemático, de forma mais 

palpável, mais tangível para os alunos, eles se interessariam mais por aquilo  e teriam 

mais visão do que você está fazendo com eles. É como se você estivesse mostrando 

para eles que você está no mesmo nível que eles e eles sentissem confiança. 

Instigaria a curiosidade deles, deles verem como é construído algo e que aquilo não 
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teve fim, que tem uma continuidade, instigar eles a quererem dar essa continuidade e 

isso também instigaria eles ao estudo da Matemática, em particular. (FP22, questão 

12e) 

 

Em se tratando das considerações sobre qual Matemática deveria ser estudada nas 

escolas, os futuros professores fizeram apontamentos que manifestam inquietudes 

relacionadas ao demasiado interesse pelos conteúdos práticos, em desfavor das relações 

humanas nos processos educativos da Matemática. FP22, por exemplo, afirmou que: 

 

O professor, ele não é só um professor, ele é um professor e um ser humano, e ele 

está rodeado de outros seres humanos que também têm vidas fora da sala, de que às 

vezes eles precisam de certo auxílio, que não é só aquela matéria, aquela disciplina 

que ele está desenvolvendo com ele, não é só aquele, mas é algo mais humano, que 

ele quer valorizar a cultura do outro, aí ele consegue manter o contato com o aluno e 

assim, às vezes, até o aluno consegue adquirir e aprender mais aquilo que ele está 

tentando passar, propagar para a sala de aula. (FP22, questão 9e) 

 

A História da Matemática como metodologia de ensino, na formação de professores, 

proporcionaria a construção dos conhecimentos matemáticos, lançando mão dos 

conhecimentos prévios ressignificados e da impossibilidade de construção de novos 

conhecimentos matemáticos. Esse posicionamento oportunizaria momentos de construção e 

reconstrução criativa e crítica das Matemáticas, de formação teórica e prática, consideradas 

em uma relação dialógica, e a composição de abordagens que valorizassem o diálogo e o 

debate nas relações humanas com a Matemática. Essa perspectiva diferiria da utilização da 

História da Matemática como recurso didático, se usada para a fixação ou verificação dos 

conteúdos, e não para a aquisição de novos conhecimentos. 

Para Beatriz D’Ambrósio (2010), a História da Matemática poderia motivar o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos. Segundo a autora, a construção histórica dos 

conhecimentos matemáticos possibilitaria a compreensão das transformações dos conceitos e 

proporcionaria a superação dos obstáculos epistemológicos, que se revelam nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Essas circunstâncias fomentariam a ideia do ensino e da aprendizagem com 

abordagens históricas e investigativas, em que os professores deixariam de ser o centro dos 

processos educativos e passariam a despertar o interesse dos alunos, se embasando na História 

da Matemática. Dessa forma, descartariam a formação para o ensino por reprodução, em que 

os conhecimentos são repassados ou transmitidos.  

Os futuros professores estabeleceram conexões coerentes com os contextos e 

sinalizaram o entendimento transcendente da ideia do aprender na licenciatura para reproduzir 

com os futuros alunos. Desse modo, compreenderam que poderiam ter uma postura mais 
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autônoma e interpretativa sobre os fatos componentes do desenvolvimento e avanço dos 

conhecimentos matemáticos. Assim, considerando os debates alimentados na universidade, 

FP16 disse que eles, 

 

[...] de certa forma, abriram a cabeça de muita gente e a gente aprendeu muito com 

elas [as discussões], até mesmo discutir, porque a gente, muitas vezes, a gente não 

fazia isso, em sala, no ensino médio, então isso veio para somar e ajudar até a falar 

em público. (FP16, questão 11e) 

 

Quando consideradas as possibilidades de distorções no desenvolvimento histórico da 

Matemática e as motivações ou necessidades adjacentes à construção dos conhecimentos 

matemáticos, a contextualização espacial e temporal das sociedades poderia tornar o ensino e 

a aprendizagem da Matemática e da História da Matemática, em uma visão holística, muito 

mais interessante, atrativa, crítica e criativa. Na entrevista, FP15 sinalizou esse entendimento 

e o associou à História da Matemática como metodologia de ensino: 

 

[...] vamos focar no cara, em qual foi a necessidade daquela época para que isso 

surgisse, não por que o cálculo é assim e assim, vamos entender o contexto da 

época. Para mim seria, essa parte para ensinar seria ótima, de você não ensinar 

apenas a Matemática pura, você ensinaria por que naquela época necessitava, o que 

ela fez para a gente hoje, quais foram as transformações que elas realizaram. Para 

mim, a HM seria isso, para o ensino eu iria tentar levar esse método. (FP15, questão 

8e) 

 

Enquanto metodologia de ensino, portanto, a História da Matemática descartaria a 

ideia de impossibilidade de construção de novos conhecimentos e se aproximaria da Educação 

Básica. Para o ensino e a aprendizagem da Matemática, quando considerada uma construção 

humana, seriam necessários conhecimentos para além dos conteúdos específicos, utilizados 

no treino de algoritmos. Haveria uma preocupação com a efetiva apreensão dos conceitos e 

conteúdos trabalhados em sala com os alunos, considerando a inconclusão da Matemática. 

Nesse sentido, a Matemática seria considerada mais interessante e menos pronta. 

Assim, destacamos a afirmação de FP28: 

 

[...] a HM foi um curso para mim, de ser um professor, como ser um professor 

mesmo, que vai ensinar, vai ser diferente porque normalmente os professores saem 

com a ideia que vai passar uma questão para o aluno, o aluno vai ter que usar a 

fórmula que ele quer e chegar na resposta certa que ele quer, ele quer saber do 

caminho, é só o que ele quer, e, na HM, eu aprendi que não importa só o resultado 

final com aquela fórmula, tem que saber o caminho todo que foi, que ele levou, ele 

pode fazer diferente da minha ideia, no caso. O caminho é importante . (FP28, 

questão 10e) 

 

Sendo assim, haveria uma formação com mais instigação à pesquisa e à investigação. 

Considerando a dificuldade de pesquisar fontes históricas confiáveis, para possibilitar um 

desenvolvimento mais aprofundado das atividades historicamente embasadas, seria necessário 
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o uso de tecnologias e mídias na construção dos dados que fundamentariam as interpretações 

históricas, o que careceria de um planejamento minucioso, com atenção aos aspectos 

intrínsecos presentes no desenvolvimento histórico da Matemática e à busca por respostas 

sobre os questionamentos tangentes às distorções de informações. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

 

As discussões sobre as contribuições da disciplina História da Matemática para a 

formação humana dos futuros professores proporcionaram uma ressignificação da abordagem 

da disciplina na licenciatura e apontaram avanços na transformação das concepções dos 

sujeitos da pesquisa, para que compreendessem a Matemática como uma construção humana e 

a História da Matemática como um conhecimento engendrado na Matemática, e não como 

uma parte dela. 

Percebemos a necessidade de outros estudos para maior fundamentação da 

problemática investigada, pois, de acordo com as fontes analisadas, ainda haveria questões 

abertas associadas ao uso da História da Matemática como metodologia de ensino, tanto na 

Educação Básica como nos cursos de formação de professores. Ademais, a disciplina, mesmo 

com uma abordagem holística, não conseguiria superar a gama de obstáculos existentes, que 

truncam os processos educativos e formativos dos professores. 

Com relação aos resultados da pesquisa, consideramos que o questionário aberto não 

apresentou relações consistentes com a temática desenvolvida, mas auxiliou na construção do 

perfil dos futuros professores e fundamentou as evidências, que apontaram um 

desenvolvimento de novos conhecimentos ao longo da disciplina, podendo ser observado 

pelas anotações do diário de campo e pela entrevista. Esta última também apresentou 

elementos que estiveram intrinsecamente associados à abordagem da disciplina e aos 

elementos essenciais para o entendimento das contribuições da História da Matemática para a 

formação humana dos futuros professores e para a potencialização do ensino da Matemática. 

A abordagem da disciplina possibilitou a compreensão dos aspectos da formação de 

professores, desconectando os professores do centro da formação e dos processos educativos. 

Essa dispersão foi possível porque o processo formativo foi alicerçado pelo diálogo, 

percorrendo as relações com a Educação Básica e com o desenvolvimento da criatividade nos 

processos cognitivos. 

O aprender a ser professor não foi entendido como um resultado ou produto final da 

formação, mas como um desenvolvimento da sensibilidade de ser professor. Nesse formato, a 
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História da Matemática dialogaria com as instâncias contraditórias e permitiria a construção 

de uma visão holística, que transcenderia a unilateralidade dos conhecimentos matemáticos e 

percorreria as mudanças de pensamento dos futuros professores na elaboração das 

interpretações do desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. 

A dinâmica da História da Matemática como disciplina para a formação humana dos 

futuros professores orientou-se pela diferenciação de abordagens utilizadas em outras 

instituições de Ensino Superior. Como os objetivos da disciplina almejavam a formação 

humana e as relações da HM com o ensino da Matemática, houve a necessidade da 

aproximação com a escola. Essa aproximação permitiu a superação da dicotomização entre 

teoria e prática e oportunizou aos sujeitos o entendimento da necessidade de construção de 

uma identidade profissional, que lhes possibilitasse uma educação libertadora (FREIRE, 

1996), cujas contribuições auxiliariam na tessitura da autonomia dos professores. 

Então, a propositura da disciplina verteu-se para o repensar das considerações da 

História da Matemática como metodologia de ensino, permeando o processo de formação 

desde o primeiro semestre. Nessa perspectiva holística, em que a História da Matemática é 

vista de forma transdisciplinar e transcultural, sua abordagem no processo de formação estaria 

incluída tanto nessa disciplina quanto nas outras.  

Consideramos que apresentar um diálogo entre a História da Matemática, a Filosofia 

da Matemática, a Epistemologia da Matemática e a Sociologia da Matemática possibilitaria a 

humanização da educação e a desestabilização dos estados de alienação dos sujeitos. Dessa 

forma, as práticas investigativas poderiam contribuir para o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e ainda, possibilitaria uma nova postura para os futuros professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs o desenvolvimento da reflexão e ressignificação da disciplina 

História da Matemática, visando uma contribuição na formação humana, crítica e reflexiva 

dos futuros professores de Matemática. Então, não se referiu às abordagens contextuais do 

ensino incluídas ou inseridas nos processos de construção do conhecimento científico, mas de 

suas considerações no contexto histórico, filosófico e cultural (EL HANI, 2006). 

A contextualização, por si, não seria suficiente para o enredamento dos futuros 

professores no entendimento holístico do desenvolvimento da Matemática. Por isso, a 

abordagem da disciplina os aproximou da escola, para que pudessem iniciar um processo de 

construção de identidade docente e se sensibilizassem para sua formação como professores de 

Matemática. 

Consideramos a Matemática uma ciência e, para pensar nas ciências, nos remetemos a 

Feyerabend (2011, p. 46), quando relata que “a ciência é um processo histórico heterogêneo e 

complexo, que contém antecipações vagas e incoerentes de ideologias futuras, ao lado de 

sistemas teóricos altamente sofisticados e formas de pensamento antigas e petrificadas”. 

Nesse sentido, o autor considera haver elementos disponíveis na forma de enunciados 

claramente redigidos e outros intrínsecos em seu cerne. 

Nessa perspectiva, para que esses elementos pudessem ser conhecidos, deveriam ser 

conduzidos ao contraste e à comparação com concepções novas e fora do comum. Segundo 

Feyerabend (2011), não haveria ideia alguma que não pudesse aperfeiçoar o conhecimento. O 

autor afirma que a história do pensamento seria absorvida nas ciências e utilizada para 

aperfeiçoamento das teorias, sem rejeitar as interferências políticas, que também auxiliariam 

na transcendência da transmissão de conhecimentos acabados e da preservação do status quo. 

O conhecimento científico racionalista e das verdades absolutas foi posto em cheque. 

Contudo, se tomadas como progressivas e discutíveis, mas não teorizadas, as ciências 

poderiam tender à completa subjetividade e cair em contradição. Assim, as teorias poderiam 

ser defendidas, refutadas, discutidas e questionadas. Porém, seria necessário alimentar as 

reflexões dessas contradições para o seu desenvolvimento. Sob essa ótica, o conhecimento 

científico ultrapassaria as barreiras positivas, descontextualizantes dos conhecimentos em 

relação ao tempo, espaço, sociedade, política, economia etc. 

Paixão e Cachapuz (2003) respaldaram as discussões sobre a valorização dos temas 

epistemologicamente relevantes para a formação de professores, para que pudessem construir 

opiniões fundamentadas e críticas, que realçassem o processo de construção dos 
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conhecimentos científicos e valorizassem a História das Ciências, articulada à reflexão 

epistemológica. A formação simplista de professores poderia estar associada à ingenuidade ao 

se trabalhar ciências sem refletir, teoricamente, sobre a Epistemologia e a História das 

Ciências. Incorporar História, Filosofia e Epistemologia das Ciências na formação de 

professores proporcionaria uma formação mais humana (PAIXÃO; CACHAPUZ, 2003). A 

melhoria no ensino das ciências, portanto, estaria abrigada no conhecimento epistemológico e 

histórico, além de outras reflexões, que poderiam contribuir para o seu aprimoramento. 

Considerando que sou professora do Ensino Fundamental II, as inquietações que 

alimentaram essa pesquisa relacionaram-se com as problemáticas envolvidas no ensino de 

Matemática na Educação Básica. Busquei compreender os problemas emergentes do ensino e 

da aprendizagem da Matemática e as ações que pudessem integrar a pesquisa com as 

necessidades da sala de aula. Dessa forma, a pesquisa contribuiu para a formação 

epistemológica, histórica e filosófica dos futuros professores de Matemática, aproximando-os 

da escola já no início de sua formação, permitindo que desenvolvessem interpretações críticas 

e reflexivas da Matemática e dos processos de ensino e aprendizagem, considerando os 

fatores intrínsecos em seu desenvolvimento. 

Sendo assim, apesar de não ser o lócus desta pesquisa, consideramos a participação 

dos futuros professores de Matemática na composição da Educação Básica. Por isso, se os 

futuros professores, em sua formação, estivessem atentos aos recursos utilizados para a 

construção do conhecimento epistemológico e histórico, desde a Educação Básica, poderiam 

usar recursos diversificados para a construção crítica, reflexiva e histórica dos conhecimentos 

matemáticos, como um dos passos para contextualizar o ensino e enredar os alunos nas 

discussões e embates acerca da natureza das ciências. 

Consideramos haver presença de subjetividade e ausência de neutralidade na 

composição de transposições didáticas. Nessa concepção, os professores receberiam as 

informações e as interpretariam. Assim, poderiam inclinar suas crenças e concepções 

enraizadas para uma visão unívoca e direcionada ao ensino da Ciência Clássica. O ensino, 

nesse âmbito, culminaria no bloqueio do movimento da construção histórica e crítica do 

conhecimento científico. 

Os professores reduzem as condições de busca por novos conhecimentos ao se fixarem 

a paradigmas. Em seu contrário, aceitar a possibilidade de discutibilidade nas ciências, 

compreendendo que uma teoria não responderia às perguntas integralmente, poderia conduzir 

a um repensar do papel dos professores, considerando as limitações e as dificuldades na 

formação de concepções e na realização de mudanças para o Ensino das Ciências. 
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Segundo Auth e Angotti (2003), os embates históricos no desenvolvimento das 

ciências mostraram as limitações das teorias, considerando-as em um constante movimento de 

discutibilidade em um mundo dinâmico, social, político etc. Quando construímos a proposta 

da disciplina, concebemos a ideia de que os professores poderiam levar essas incongruências, 

conflitos, embates e contradições para a sala de aula, no sentido de instigar momentos de 

argumentação, defesa e contraposição. Assim, as ciências – e no caso desta pesquisa, a 

Matemática – poderiam ser discutidas em um âmbito mais contextualizado e temporal. 

O artigo de Auth e Angotti (2003), sobre as contribuições epistemológicas para o 

ensino e a aprendizagem das ciências, soou contemporâneo a esse momento de crise para o 

ensino da Matemática. Apesar de não ser tão antigo, parece que não houveram mudanças, e, 

provavelmente, se nenhuma atitude convergente para a formação humana, crítica, reflexiva, 

histórica e epistemológica dos professores for assumida, as possibilidades de mudanças e 

transformações desse contexto estariam imóveis por mais alguns anos. 

Seria necessário concentrar esforços na formação inicial e continuada de professores 

iniciantes e atuantes, para que pudessem refletir a própria prática docente e almejassem uma 

prática pedagógica mais coletiva, interativa, tecnológica, dinâmica e voltada à reflexão 

histórica e epistemológica. A autonomia relativa dada à escola e aos professores, considerados 

partícipes da fragmentação dos processos educativos, orientados para atender aos interesses 

políticos, econômicos, ideológicos e filosóficos de uma sociedade regrada podem interferir 

nas abordagens da prática docente. 

O uso da expressão “autonomia relativa” estaria associado à condição profissional dos 

professores. Na perspectiva da proletarização do trabalho docente, Contreras (2002) destaca 

que os professores perderiam o controle e o sentido sobre o próprio trabalho e, 

consequentemente, sobre a sua autonomia. Assim, em um processo de racionalização do 

trabalho docente, com a perda de controle sobre seu próprio trabalho, haveria a separação 

entre concepção e execução no processo produtivo e a desqualificação dos professores. No 

processo intrusivo de proletarização do trabalho, os professores receberiam estipulações bem 

detalhadas sobre tudo o que deveriam fazer e saber, para cumprir os projetos escolares e 

assegurar o controle ideológico e técnico no ensino. 

A autonomia, segundo Freire (1996), estaria se constituindo nas inúmeras decisões 

tomadas ao longo do tempo e deveriam se expandir ao educando e ao educador, sendo 

coerente com o exercício da capacidade de aprender e ensinar, enquanto sujeitos dialógicos e 

não como objetos dos processos educativos. Esse exercício exigiria dos professores uma 

reflexão crítica permanente sobre a sua prática e as relações intrincadas no ensino e na 
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sociedade. Freire (1996, p. 53) argumentou que seria impossível ser professor, se afastado da 

percepção de que sua prática, por não ser neutra, exigiria uma definição, um posicionamento, 

uma decisão, uma ruptura e sua colocação em luta contra a discriminação, a dominação 

econômica dos indivíduos ou das classes sociais. 

Na busca pela superação da autonomia relativa dada aos professores e à escola, as 

perspectivas pedagógicas pautadas na História e na Filosofia da Ciência intensificariam as 

reflexões sobre as interpretações ingênuas e conduziriam a um aprimoramento da construção 

dos conhecimentos científicos. Os professores deveriam se considerar capacitados para 

ensinar coerentemente os conteúdos para a preparação científica não ingênua. A reflexão, na 

ação docente, tenderia a fazer emergir, para além dos pressupostos e técnicas, os valores e 

propósitos presentes nos conhecimentos. Nesse sentido, os professores passariam a questionar 

a definição de suas tarefas e ações, as teorias que se apropriassem, as medidas de controle e as 

relações sociais às quais estariam sujeitos. 

Maria Bicudo (1999, p. 84), refletindo sobre o ensino da Matemática, afirmou a 

necessidade de considerar amplitude, abrangência e relevância nos atos do ensino. Além 

disso, acrescentou que conectar a História da Matemática com as realidades poderia embasar 

e projetar o ensino dos conhecimentos desenvolvidos em ambientes formais e não formais.  

Na perspectiva da superação do ensino por reprodução, Villani (2001, p. 175) propôs 

uma educação em ciências, com a efetivação do diálogo entre alunos e professores, e se 

remeteu a uma nova perspectiva, na qual o ensino teria dimensões mais amplas. Nessas 

dimensões, os alunos não seriam moldados à imagem dos professores, para promover o 

encaixe ou a adequação a um modelo. Essa perspectiva de adequação tornaria o ensino pouco 

eficiente, insatisfatório e desrespeitoso com as diferentes visões de mundo. 

Seria relevante que professores e alunos conhecessem a dialogicidade em suas 

posturas (FREIRE, 1996). O diálogo não deveria ser apassivador, mas aberto, curioso e 

indagador ao falar e ao ouvir. Aos professores, enquanto falam criticamente, seria interessante 

trazer os alunos, enquanto ouvem criticamente, até a intimidade do movimento do 

pensamento, não como um objeto de seu discurso, e vice-versa. 

Na perspectiva de ampliar as dimensões do diálogo, consideramos o diálogo entre os 

professores como uma possibilidade de planejar, coletivamente, atividades com novas e 

diferentes interpretações para um mesmo episódio histórico da ciência e que atendessem às 

necessidades do ensino e da aprendizagem das ciências, na direção da formação humana, 

crítica, reflexiva e atenta às diferentes interpretações de uma mesma teoria. As teorias seriam 

pensadas nos contextos sociais, políticos, culturais, ideológicos e econômicos, que alimentam 
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as tendências de inibição das mudanças e das transformações. Dessa forma, conhecendo os 

contextos, os professores fariam as necessárias mudanças para que se desenvolvessem 

autonomamente suas ações docentes. 

A abrangência das questões do ensino, da aprendizagem e da cultura da Matemática, 

em uma dinâmica não linear, poderia ser abordada com diferentes recursos, como análises 

históricas, filosóficas, críticas, reflexivas e ressignificativas das limitações teóricas, 

metodológicas e epistemológicas do ensino tradicional. A busca pela superação de posturas 

tradicionais de ensino por transmissão projetaria um processo dinâmico de construção 

histórica, cultural e social da Matemática, que pudesse favorecer a adoção de metodologias de 

ensino voltadas para a potencialização da construção dos conhecimentos matemáticos, 

considerando a ausência de neutralidade. 

Conforme construímos as ideias para a pesquisa, na perspectiva da abordagem da 

disciplina História da Matemática, o saber da história seria uma possibilidade, não uma 

determinação, em um mundo suscetível às transformações (FREIRE, 1996). Um mundo em 

que os indivíduos não seriam objetos da História, mas sujeitos não neutros que interviriam na 

realidade, com possibilidades de mudanças. As curiosidades e as reflexões críticas moveriam 

e inquietariam os sujeitos para a construção dos conhecimentos, alimentados pelas 

permanentes mudanças. 

Nesse sentido, as ações educativas, sendo uma forma de intervenção humana no 

mundo, estariam para além da apreensão dos conteúdos ensinados e/ou apreendidos em um 

formato reprodutivo da ideologia dominante e possibilitaria desmistificá-la, pelo diálogo e 

pela contradição, simultaneamente, nos episódios. Dessa forma, segundo Freire (1996), os 

episódios seriam interpretados conforme o contexto e sem neutralidade, por parte dos sujeitos 

históricos e sociais, que poderiam observar, comparar, avaliar, escolher, decidir, intervir, 

romper, optar, em diversos aspectos da humanidade, como a sociedade, a economia, a 

política, a saúde, a propriedade, o direito ao trabalho, a terra, a educação e as relações 

humanas com outros seres humanos e com a natureza. 

A história, se compreendida de maneira mecanicista, não é lugar para a decisão 

humana, por asfixiar a prática educativa humanizante (FREIRE, 1996). Na formação integral 

do ser humano, se os contornos geográficos e sociais fossem desconsiderados, poderia reduzir 

a formação de professores ao puro treino técnico e mecanicista, com verticalidade na fala, o 

que eliminaria as possibilidades de democratização do diálogo. 

A formação de professores, em contraponto à verticalidade ou à hierarquização nas 

relações humanas, deveria insistir na constituição dos saberes necessários, pressupondo a 
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importância das relações dialógicas entre as instâncias contraditórias e considerando os 

contornos ecológicos, sociais, econômicos e políticos para a formação humana. Dessa forma, 

os futuros professores poderiam entender que a consideração ou negligência referente aos 

aspectos da humanidade afetam a compreensão do mundo, a capacidade de ensinar e de 

responder aos desafios da prática docente.  

Entendemos, ao longo do processo de construção da dissertação, alguns desafios que 

truncavam os processos de compreensão do mundo e obstaculizavam as práticas docentes. 

Pudemos observar, apesar de não ser o foco de nossa pesquisa, que havia a disponibilização 

de materiais didáticos fragmentados, acríticos e excludentes, em relação ao uso da História, da 

Filosofia e da Epistemologia da Matemática. Além disso, a obrigatoriedade de se cumprir um 

currículo engessado e carregado de interesses, oponentes ao desenvolvimento da formação 

humana e crítica, estaria se alimentando dos documentos que institucionalizam as práticas 

docentes nas escolas. 

Sumariamente, foi possível contemplar na disciplina as possibilidades de se obter vias 

de conexão entre os processos educativos e a escola na direção do bem-estar da humanidade, 

sem que houvesse o privilégio de algum saber. Nessa perspectiva, consideramos os saberes 

associados e atentos aos domínios da mente, do social e do meio ambiente (CUNHA, 2001), 

no viés da formação humana de professores. 

À luz dos futuros professores, contemplando os dados construídos pela pesquisa, 

entendemos que a História da Matemática, conectada ao ensino da Matemática, poderia 

potencializar o ensino e colaborar para a formação inicial, na perspectiva da formação 

humana. Porém, a incorporação da disciplina, de forma a cumprir um currículo sem reflexão e 

discussão, não apresentaria benefícios e contribuições para a formação das concepções na 

perspectiva da formação humana. Seria preciso refletir a construção dos conhecimentos, 

considerando suas dimensões em uma interface que permitisse a construção de interpretações 

a partir de reflexões, debates, diálogos e ressignificações. 

Devido à falta de tempo, a disciplina não abarcou uma abordagem mais aprofundada 

de conceitos historicamente construídos. Para isso, acreditamos que a disciplina História da 

Matemática deveria ser estendida em dois momentos, conectados entre si, durante a 

Licenciatura em Matemática da UEG/Quirinópolis, porém há desafios para a implementação 

dessa ampliação de perspectiva para a disciplina. 

A primeira abordagem se manteria no primeiro ano da formação, no sentido de que os 

futuros professores pudessem desenvolver a capacidade de buscar fontes históricas confiáveis 

e de interpretar os episódios, considerando as instâncias contraditórias, que, se consideradas 



154 

 

de forma paradigmática, separadas e não em movimento de diálogo, poderiam atravancar o 

desenvolvimento da visão holística, que permitiria a formação humana, crítica e criativa. Em 

seu contrário, sem o desenvolvimento da visão holística, a disciplina poderia auxiliar no 

processo de espalhamento da alienação. 

Em um segundo momento, a disciplina voltaria a ser ofertada, de preferência na 

segunda metade da licenciatura. Porém, nessa conjuntura, os futuros professores, 

considerando as abordagens do primeiro momento, se aproximariam do desenvolvimento 

histórico da Matemática e da construção histórica dos conceitos matemáticos, apreciando o 

desenvolvimento da capacidade de interpretação dialógica das instâncias contraditórias 

buscadas em fontes históricas confiáveis. 

De toda forma, consideramos que o estudo apresentado possibilitou os processos de 

aprimoramento das interpretações históricas e críticas e a compreensão das relações 

intrínsecas no desenvolvimento da História da Matemática. Sendo assim, a abordagem da 

disciplina oportunizou relacionar a formação humana com a construção da autonomia dos 

futuros professores. 

As possibilidades abordadas trouxeram elementos que subsidiassem reflexões, críticas 

e questionamentos sobre o desenvolvimento da História da Matemática. Além disso, na 

perspectiva apresentada, seria possível a reconstrução dos significados que a História da 

Matemática poderia ter, dependendo do grau e do tipo de interesse dos sujeitos envolvidos em 

sua construção. 

Consideramos haver uma ampla propagação das interpretações ingênuas sobre o 

desenvolvimento da História da Matemática nas salas de aula, o que poderia originar a 

formação de concepções influenciadas e manipuladas, para a alienação dos seres humanos e 

para subsidiar os sistemas, cujos interesses se respaldam na divisão de classes sociais e, ainda, 

nas limitações de possibilidades da mente humana em compreender os contextos e as 

realidades. Sendo assim, entendemos que o repensar da História da Matemática e a 

consideração das abordagens que reconheçam os elementos da natureza das ciências, da 

História, da Filosofia, da Sociologia e da Epistemologia da Matemática poderiam ser 

aproximadas do ensino desde a Educação Básica e acompanhar todo o processo de formação 

educacional dos estudantes brasileiros. 

Dessa forma, com o propósito de levantar novas possibilidades de pesquisa, que 

considerem a História da Matemática para o desenvolvimento de novos conhecimentos, 

propomos um repensar das abordagens da História da Matemática na Educação Básica e nas 

disciplinas da formação de professores de Matemática. Assim, seria possível transcender a 
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linearidade da multidisciplinaridade e buscar novas formas de se trabalhar a História da 

Matemática transdisciplinarmente, respeitando a diversidade e multiculturalidade. 

Então, no contexto desta pesquisa, a História da Matemática foi abordada como uma 

disciplina capaz de desenvolver interpretações que, considerados os fatores intrínsecos à sua 

construção, poderiam potencializar o ensino da Matemática e possibilitar a formação humana 

dos futuros professores. Assim, o percurso histórico da construção dos conhecimentos 

matemáticos pôde desenvolver elementos que respaldassem a construção de um mundo em 

que as construções humanas estariam associadas ao repensar das ações humanas para o 

desenvolvimento da sociedade, considerando as relações humanas entre os seres humanos e a 

natureza. Nessa perspectiva, valorizando a liberdade e a autonomia do ser humano e do ser 

professor integrados.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA PPGECM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada “ A 

disciplina História da Matemática na formação inicial: uma perspectiva para a formação humana dos futuros 

professores”. Meu nome é Janine Barbosa Lima Fransolin, s ou a pesquisadora responsável, Professora de 

Matemática do Estado de Goiás e Acadêmica de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado (a) de forma alguma. 

Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, 

via e-mail janine_7947@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do (s) seguinte (s) 

contato (s) telefônico (s): (64) 99284-1985 / (64) 3615-2535. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos 

como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

1.1 A “A disciplina História da Matemática na formação inicial: uma perspectiva para a formação 

humana dos futuros professores”, será teórica, por fazer o tratamento dos dados recolhidos, que originam dos 

documentos e do campo de pesquisa e, metodológica, por questionar, refletir e repensar a História da 

Matemática, com vistas a potencializar a construção do conhecimento/saber matemático na Formação de 

Professores. Não há uma difusão das discussões de, como a História da Matemática pode ser repensada na 

Formação Inicial de Professores, com o objetivo de transformar os futuros professores de Matemática em um 

agente reflexivo e crítico, para que, quando esse Professor for atuar em sala de aula, proporcione ao aluno, a 

ideia de ser parte do todo, como sujeito de sua própria história na busca por uma sociedade menos desigual.  

Assim, buscamos compreender os impactos, influências, possibilidades e limites da História da Matemática que 

é ofertada nos cursos de Licenciatura em Matemática, da Universidade Estadual de Goiás – UEG – Campus 

Quirinópolis. 

 

O Professor do curso assumirá o papel de desafiar os alunos com atividades que valorizam os aspectos 

históricos, críticos e contextualizados da Matemática. A pesquisadora assume a observação participante 

(gravações em áudio), podendo interagir com os estudantes para conhecer suas concepções e o desenvolvimento 

do conhecimento matemático ao longo do curso, pensando em seu bem-estar, interação, inclusão e dignidade, 

dialogar com os seus direitos e liberdade, mantendo a confidencialidade de seus nomes e informados sobre as 

etapas e resultados do estudo. Será garantida a confidencialidade aos participantes e a liberdade de 

consentimento para execução (gravações em áudio) e divulgação da pesquisa. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados serão: pesquisa documental; revisão de literatura; d iário 

de campo; entrevista semiestruturada gravada em áudio e questionário aberto com os futuros Profes sores de 

Matemática, para construir o perfil dos sujeitos, suas expectativas, avaliação do curso, influências da História da 

Matemática em sua formação como professor, diagnóstico de atividades ocupacionais, estruturas 

socioeconômicas e culturais, dentre outras. 

O plano de curso se alicerça nos pressupostos da História da Matemática, com 4 horas aula semanais, no 

primeiro semestre do ano de 2018. 
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A primeira aula é pensada para traçar o diagnóstico, por meio de desenho ou produção textual sobre as 

concepções/conhecimento/saberes dos alunos em relação à História da Matemática. A provocação partirá do 

professor para desafiar os alunos a representarem, por meio de um desenho ou produção textual, a História da 

Matemática apreciada em uma aula de Matemática. Ao longo do curso, constituir elementos para refletir a 

História da Matemática e motivar a produção de um trabalho escrito, numa perspectiva reflexiva e crítica, 

partindo dos futuros professores de matemática. Ao fim do curso, revivenciar a construção de 

concepções/conhecimento/saberes dos alunos em relação à História da Matemática, propondo uma discussão e a 

autoavaliação do licenciando sobre a sua preparação para usar a História da Matemática em sua atuação como 

futuros professores de Matemática. Os dados serão coletados e transcritos aula a aula. Sendo assim,  

 

  

( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa;  

( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

1.2 A pesquisa não expõe os participantes a um risco, mas caso haja algum desconforto, 

relacionado à pesquisa, o participante deve sentir-se livre para deixar o processo da pesquisa. A participação na 

pesquisa pode desencadear novos estudos que conectem a Formação de Professores, a Investigação na Educação 

Matemática e a História da Matemática, bem como, despertar um novo estímulo na construção histórica da 

matemática;  

 

1.3 A pesquisa será realizada nos dias em que o aluno da licenciatura tiver aula no Campus, mas se 

houver a necessidade de algum deslocamento, fora dos horários propostos no plano de aula do curso na 

universidade, o aluno terá o transporte e a alimentação ressarcidos, pela cooperação com a pesquisa realizada. 

Lembrando que a pesquisadora está à disposição dos  alunos para qualquer esclarecimento via e-mail ou telefone 

e a ligação pode ser feita a cobrar.  

 

1.4 Garanto o sigilo, a privacidade e o anonimato dos/as participante/s, tanto na execução da 

pesquisa, quanto na divulgação da dissertação ou qualquer outro documento referente à pesquisa.  

 

1.5 O participante tem liberdade completa de, em qualquer momento da pesquisa, se recusar a 

participar ou retirar o seu consentimento, sem penalização alguma;  

 

1.6 O participante tem liberdade e pode se recusar a responder questões q ue lhe causem 

desconforto emocional e/ou constrangimento em entrevistas e questionários que forem aplicados na pesquisa;  

 

1.7 Declaro aos participantes que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não;  

 

1.8  Após a execução da pesquisa e a escrita da dissertação, a execução e os resultados da pesquisa 

serão apresentados publicamente, diante da banca de qualificação e de defesa da dissertação e sua publicação em 

periódicos, de acordo com as exigências do programa de pós -graduação ao qual a pesquisadora pertence; 

 

1.9 O participante tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 

garantida em lei, decorrentes da sua participação na pesquisa, caso haja danos físicos ou morais, em decorrência 

dessa pesquisa. 

 

1.10 Haverá o armazenamento em banco de dados pessoal e/ou institucional, e caso haja a 

oportunidade de retomar os estudos, visando a execução de investigações futuras, sobre os resultados da 

pesquisa, sejam eles favoráveis ou não, os dados serão apresentados ao CEP, novamente, para aprovação e 

autorização de uma nova pesquisa, considerando a relevância do material obtido na pesquisa e que, ao tornarem-

se públicos, sejam eles favoráveis ou não, podem apresentar novas oportunidades de reflexão e discussão em 

busca de conhecer novas perspectivas e interpretações dos dados. Sendo assim: 

 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras e, 

portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados;  

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras, 

mas não autorizo a guarda do material em banco de dados;  

 

1.1.1 Consentimento da Participação na Pesquisa: 
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Eu, ................................................................................................................., inscrito (a) sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “A 

disciplina História da Matemática na formação inicial: uma perspectiva para a formação humana dos futuros 

professores”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora responsável Janine Barbosa Lima 

Fransolin sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Quirinópolis/GO, ........ de ............................................ de 2018. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – PPGECM 

Avenida Contorno, S/N, 900, Planetário do Parque Mutirama, CEP: 74055-140 

Telefone: (62) 3223-7263 ppgecmufg@gmail.com 
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APÊNDICE 2: PLANO DO CURSO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA 

UEG/QUIRINÓPOLIS – 1º SEMESTRE/2018 

 

UEG – CAMPUS  QUIRINÓPOLIS 

CURSO  DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

GRADUAÇÃO  EM MATEMÁTICA 

 

 
 

Disciplina: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

Professor: Prof. Dr. Roberto Barcelos Souza 

Pesquisadora: Profª. Mestranda Janine Barbosa Lima Fransolin  

 

Período: 1º Semestre de 2018  

Carga Horária: 60 horas (Teórica: 40h e Prática: 20h) 

 

Ementa: A evolução do pensamento matemático nas diversas civilizações e os processos de construção da 

Matemática. Reconhecimento dos desafios teóricos e metodológicos contemporâneos da Matemática. História da 

Matemática como metodologia de ensino de Matemática.  

 

Objetivo: Tratar as diferentes concepções da História da Matemática, suas implicações e contribuições para o 

Ensino, com vistas à formação humana, teórica e prática dos futuros professores de Matemática. 

 

Conteúdo programático: 

 

 Introdução à História da Matemática; 

 A importância da História da Matemática para o Ensino de Matemática; 

 A História da Matemática como Metodologia de Ensino;  

 Os aspectos históricos dos conteúdos matemáticos;  

 Possibilidades e Limites da História da Matemática para o Ensino de Matemática. 

 

Critérios de Avaliação: 

 

Do seminário e da intervenção: 

 

 Apresentação de seminário sobre História da Matemática: os futuros professores serão distribuídos em 

6 grupos e cada grupo pesquisará e apresentará à turma a história de um episódio histórico relevante para a 

Matemática ou a história de um conteúdo matemático que possa ter proporcionado avanços à Matemática. Pode-

se escolher um texto sobre um tema específico. A nota será atribuída ao grupo (trabalho em equipe).  

 Elaborar um material escrito (resumo simples), sobre o tema apresentado pelo seu grupo, a ser 

entregue no dia da apresentação. O texto apresentando deve trazer os argumentos utilizados na apresentação, 

bem como as fontes de consulta.  

 Os grupos do seminário produzirão uma apresentação resumida (seja uma exposição, apresentação ou 

vídeo), baseada nas apresentações do seminário e fazer uma inserção/intervenção no Colégio Estadual 

Juscelino Kubitschek. 

 

Serão observados:  

- Clareza na exposição (Linguagem: científica, clara e concisa/ Material didático: adequados e de boa 

qualidade visual);  

- (Introdução: enunciação do tema e abordagem/ Desenvolvimento: organização lógica dos argumentos, 

análise teoricamente fundamentada e Conclusão: resposta ao tema escolhido);  

- Compreensão adequada do tema e do texto escolhido; 

- Relação do tema abordado com a disciplina de História da Matemática; 

- Capacidade de síntese. Uma resenha do mesmo será entregue .  

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKu_DenJHZAhUJmVkKHYkiDrAQjRx6BAgAEAY&url=http://www.comunicacao.ueg.br/conteudo/6069_manual_da_marca&psig=AOvVaw1aFG9Z20CB7_WkAqYMxdyS&ust=1518004227104221
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- O seminário será apresentado em grupos. Portanto, ele deve ser discutido, escolhido e apresentado pelo 

grupo. (Articulação e entrosamento do grupo) 

 

Das outras atividades:  

 

 Cada FP deverá produzir um texto (Resumo simples: contendo todos os elementos de um resumo) 

sobre a História da Matemática como Metodologia de Ensino, tomando por base as atividades desenvolvidas 

nesse semestre, com no máximo 2 páginas  (seguindo as regras da ABNT), a entrega será até dia 04 de junho de 

2018.  

 Haverá uma autoavaliação e a avaliação da disciplina no final do semestre, na qual o FP escreverá 

sobre suas produções durante o semestre e sobre a relevância da disciplina para su a orientação como futuros 

professores de Matemática.  

 

Dias 

das 

Aulas 

CRONOGRAMA DAS AULAS 

 

19/02 

Início das aulas com dinâmica de apresentação da turma, da disciplina, das ações e do cronograma. 

Questionário para construção do perfil dos futuros professores de Matemática e apresentação do 

termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa em andamento (TCLE) (ANEXO 1) 

Vídeo: A história da matemática: os gênios do oriente.  

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=icpvklhtf6i) 

Bloco 1: Amadurecimento Teórico 

26/02 

O que é História da Matemática?  

Desenhe, baseando-se em suas concepções, uma imagem que represente a História da Matemática 

para o Ensino de Matemática. 

12/03 

Texto 1: Sociedade, Cultura, Matemática e seu Ensino. Ubiratan D’Ambrósio. Revista : Educação e 

Pesquisa, volume 31, n. 1, p. 99-110, jan./abr. 2005. 

Texto 2: Sociedade, Cultura, Matemática e seu Ensino. Ubiratan D’Ambrósio. Revista: Educação e 

Pesquisa, volume 31, n. 1, p. 111 – 121, jan./abr. 2005. 

19/03 
Texto 3: Leitura Crítica da História: Reflexões sobre a História da Matemática. Sérgio Nobre. 

Revista: Ciência e Educação, volume 10, n. 3, p. 531-537, 2004. 

26/03 
Texto 4: Leitura Crítica da História: Reflexões sobre a História da Matemática. Sérgio Nobre. 

Revista: Ciência e Educação, volume 10, n. 3, p. 538-543, 2004. 

02/04 

Texto 5: Cognição e Criatividade na Investigação em História da Matemática: contribuições para a 

Educação Matemática. Iran Abreu Mendes. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e 

Tecnologia, v. 6, n. 1, p. 185 – 195, abril 2013. 

09/04 

Texto 6: Cognição e Criatividade na Investigação em História da Matemática: contribuições para a 

Educação Matemática. Iran Abreu Mendes. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e 

Tecnologia, v. 6, n. 1, p. 196 - 204, abril 2013. 

Bloco 2: Amadurecimento Prático 

16/04 
Reflexão sobre os textos trabalhados/ DINÂMICA DE PLANEJAMENTO PARA O 

SEMINÁRIO 

23/04 

Preparação para o seminário ************************************  

Texto auxiliar sobre a história da matemática e o ensino de matemática: SAITO, Fumikazu; DA 

SILVA DIAS, Marisa. Interface entre História da Matemática e ensino: uma atividade 

desenvolvida com base num documento do século XVI. Ciência & educação, v. 19, n. 1, p. 89-

111. Bauru/SP, 2013. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/2510/251025751003/. Acesso 

em: 18/02/2018. 

01/05 Entrega dos planejamentos para o seminário e a intervenção na escola. 

07/05 Revisão, argumentação e reflexão dos planejamentos. 
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21/05 

 

SEMINÁRIO: GRUPO 1: FP21, FP22, FP23, FP24, FP25  

30 min p/ cada   GRUPO 2: FP1, FP2, FP11, FP12, FP13 

     grupo             GRUPO 3: FP6, FP9, FP16, FP17, FP27 

SEMINÁRIO: GRUPO 4:  FP3, FP4, FP7, FP14, FP15 

30 min p/ cada    GRUPO 5: FP28, FP29, FP30, FP31 

     grupo             GRUPO 6: FP5, FP8, FP18, FP19, FP20 

FP10 e FP26 não tiveram suas matrículas efetivadas na disciplina. 

Discussão e reflexão dos resumos escritos pelos grupos. 

Bloco 3: Intervenção 

28/05 
PREPARAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

*********************************************************************** 

04/06 Intervenção no Colégio Estadual JK 

Bloco 4: Reflexão e Reconstrução de sua própria prática 

11/06 

REFLEXÃO E AUTO CRÍT ICA DA ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NO COLÉGIO 

ENTREGA DO RESUMO SIMPLES E MONTAGEM DE IMAGENS NO BEFUNKY COM O TEMA: HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA (NECESSÁRIO COMPUTADOR/INTERNET ) 

25/06 

AUTO AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

LEITURA: TEXTO SOBRE A HISTÓRIA E A FILOSOFIA DA CIÊNCIA (JUAN BERNARDINO) E POEMA DE 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

26/06 ENCERRAMENTO DO CURSO – ENTREGA DA AVALIAÇÃO_ ENTREVISTAS COM OS FP 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA (proposta pela ementa e pelo professor):  

 

 Bibliografia Básica:  

 

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Educação e Pesquisa, São Paulo, 

v. 31, n. 1, 

p. 99-120, jan./abr. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n1/a08v31n1.pdf. Acesso em: 

06/11/2017. 

 

MENDES, Iran Abreu. Cognição e Criatividade na Investigação em História da Matemática: contribuições 

para a Educação Matemática. Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, UFSC, v. 6, n. 

1, p. 185-204,  

abril. 2013. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/160859/37942-125819-

1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 06 nov. 2017. 

 

NOBRE, Sergio. Leitura Crítica da História: Reflexões sobre a História da Matemática. Ciência & 

Educação, v. 10,  

n. 3, p. 531-543, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v10n3/15.pdf. Acesso em: 16 nov. 

2017. 

 

 Bibliografia Complementar: 

 

Coleção Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula, 1-6. São Paulo: Atual, 2001. 

 

AABOE, Asger.  Episódios da História Antiga da Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2002. 

 

IFRAH, Georges.  Os números: a história de uma grande invenção. Rio de Janeiro: Globo, 1989. 

 

IMENES, Luis Márcio.  Os números na história da civilização. São Paulo: Scipione, 1993. 

 

GUELLI, Oscar. Coleção Contando a História da Matemática. Editora Ática, SP. 1994. 

 

SAITO, Fumikazu; da SILVA DIAS, Marisa.  Interface entre História da Matemática e Ensino: Uma 

Atividade desenvolvida com base num documento do século XVI. Ciência & Educação, v. 19, n. 1, p. 89-

111. Bauru/SP, 2013. Disponível em: http://www.redalyc.org/html/2510/251025751003/. Acesso em: 

18/02/2018. 

 



171 

 

APÊNDICE 3: TRABALHOS SELECIONADOS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO 

6º ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA (2014) 

 Título Autor (es) Universidade (s) 

1. 
Bicentenário de Évariste Galois: lições sobre 

historiografia 
Ubiratan D’Ambrosio 

UNICAMP 

UNIBAN 

2. 
Os Elementos de Euclides em Português, com e 

sem a intervenção de Theon de Alexandria 
Irineu Bicudo UNESP 

3. 
Apropriação de Pedro Nunes por João Baptista 

Lavanha 

Antônio José Duarte Costa 

Canas 

Escola Naval de 

Portugal 

4. 
Uma descrição preliminar dos livros utilizados pela 
comissão demarcadora de Limites territoriais na 

Amazônia na era Pombalina 

Iran Abreu Mendes UFRN 

5. 
A tradução de manuais de Matemática nos inícios 
da Academia Real Militar do RJ 

Luís Manuel Ribeiro Saraiva 
Universidade de 
Lisboa 

6. 
Hans Wussing e sua contribuição para a 

historiografia contemporânea da matemática 
Sergio Roberto Nobre UNESP 

7. 
A História das Matemáticas na Antiguidade por 

Fernando de Almeida e Vasconcellos 
Edilson Roberto Pacheco UNICENTRO 

8. 

Vestígios do ensino de Cálculo Diferencial e 

Integral na Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(1874-1885) 

Lígia Arantes Sad 

Circe Mary Silva da Silva 
UFES 

9. 
Intercâmbios Científicos entre EUA e Brasil na 

Matemática: bolsistas da Comissão Fulbright 
Lucieli M. Trivizoli UNESP 

10. 
Sobre um original de Vicente Gonçalves relativo à 
escolaridade de Francisco de Melo 

Cecília Costa 

U. Trás os Montes 

e Alto Douro 
CIDMA 

11. 
A correspondência de Karl Weierstrafß: resultados 

de pesquisa em andamento 
Gert Schubring UFRJ 

12. Logaritmos em Portugal (Séculos XVII e XVIII) 

João Caramalho Domingues 

Samuel Gessner 

Carlos Correia 

Univ. do Minho e 

Universidade do 

Porto 

13. 

Os modelos de formação dos Professores de 

Matemática do ensino secundário liceal, em 

Portugal (1911-1969) 

Maria Almeida 
Universidade Nova 

de Lisboa 

14. 
Uma História das Curvas Pedais (podaires) pelo 

aplicativo Geogebra 
Eduardo Sebastini Ferreira UNICAMP 

15. Sobre Anéis e Ideais João Cláudio Brandemberg UFPA 

16. 
Pentagonos, y otras figuras de muchos lados no 

Libro de Algebra de Pedro Nunes 

Carlos Moreira de Sá 

Maria Céu Silva 

Universidade do 

Porto 

17. 
A Sociedade Paranaense de Matemática sob um 

olhar da Educação Matemática 

Alexandra de Oliveira Abdala 

Cousin 
UEM 

18. 

Para Portugal e para o Brasil: O ensino da 

aritmética no oitocentos nos livros de Emilio 

Achilles Monteverde 

Elenice de Souza Lodron Zuin PUC-Minas 

19. 

O método de interpolação usado nas “Ephemerides 

Astronomicas” do Observatório Astronómico da 

Universidade de Coimbra 

Fernando B. Figueiredo 
Universidade de 

Coimbra 

20. 
Anuário 1934-1935 FFCL-USP: O pensamento de 
Luigi Fantappiè no contexto da organização dos 

ensinos secundário e superior 

Plínio Zornoff Táboas UFABC 

21. A HM na Sala de Aula – três atividades práticas Hélder Pinto 
Universidade de 
Lisboa 

22. 

Sobre as reuniões realizadas, em 1974, para 

planejamento de atividades na área de Análise no 
Brasil 

José do Carmo Toledo UFSJ 

23. 
O problema da definição de Probabilidade Contínua 

e o conceito Ponto Imagem de Pacheco d’Amorim 

Rui Felipe Vargas de Souza 

Santos 

Inst. Politécnico de 

Leiria & 

Universidade de 
Lisboa 

24. 
Fragmentos Históricos do Programa 
Etnomatemática 

Milton Rosa 

Daniel Clark Orey 
 

UFOP 

25. Malba Tahan na prática docente do Ensino Cristiane Coppe de Oliveira UFU 
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Fundamental: interfaces entre a pesquisa e a 

extensão 

26. 
Relação de Euler: uma introdução usando a 

História da Matemática 

Mônica de Cássia Siqueira 

Martines 
UFTM 

27. 
A pesquisa na área de Análise no departamento de 
Matemática da Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras (FFCL) da Universidade de São Paulo (USP) 

Mariana Feiteiro Cavalari UNIFEI 

28. 
Planos de pensões em montepios de sobrevivência: 
contributos de Daniel Augusto da Silva na 

verificação da sua viabilidade 

Ana Patrícia Martins 
Universidade de 
Lisboa 

29. 
Desafios da História da Matemática no M estrado 

Profissional 

Bernadete Barbosa Morey 

Severino Carlos Gomes 

UFRN 

IFRN 

30. 
As matérias de Geometria e Desenho no primeiro 

programa dos grupos escolares paulistas 
Maria Célia Leme da Silva UNIFESP 

31. 
A presença da Estatística no início do ensino de 

Engenharia no Espírito Santo 
Martha Werneck Poubel UFES 

32. 
Números Inteiros e suas operações: possibilidades 
de tratamento via História da Matemática em 

cursos de Formação de Professores 

Regina Célia Guapo Pasquini UEL 

33. 
A Matemática Moderna nas séries iniciais: um 
estudo sobre o Manual Pedagógico “Matemática 

dinâmica com números em cores” 

Aparecida Rodrigues Silva 

Duarte 
UNIBAN 

34. 
Concepções de professores sobre a inserção da 
História no ensino de Matemática: Potencialidades 

e Limites 

Josinalva Estácio Menezes UnB 

35. 
Editoras e editores: elementos constitutivos na forja 

do autor-personagem Malba Tahan 

Moysés Gonçalves Siqueira 

Filho 
UFES 

36. 
Usando História da Matemática e o aplicativo 

Winplot para ensinar Logaritmos no Ensino Médio 
Rosa Maria Machado UNICAMP 

37. 

Como concretizar a abstrata Matemática Moderna? 

O arquivo pessoal Lucília Bechara Sanchez, a 

Secretaria de Educação de São Paulo e a Formação 

Continuada de Professores nos anos 1970 

Nara Vilma Lima Pinheiro UNIFESP 

38. 
O ensino primário de Matemática na Província do 

Espírito Santo 
Eduardo Vianna Gaudio UFES 

39. 

Quanto é 1/0? Algumas concepções históricas de 

autores de livros didáticos brasileiros sobre a 

questão 

Tercio Girelli Kill UFES 

40. 

Localizando a Matemática: contribuições à 

Sociologia da Matemática a partir da análise de 

“On computable numbers with an application to 

entscheidungproblem” 

Isabel Cafezeiro 

Ivan da Costa Marques 

UFF 

UFRJ 

41. 

A História da Matemática na aprendizagem 

matemática: uma análise das experiências 

publicadas em periódicos nacionais e internacionais 

José Lamartine da Costa 

Barbosa 

Rômulo Marinho do Rêgo 

Jonei Cerqueira Barbosa 

UEPB 

42. 
Os Guarani do Espirito Santo: um estudo de 

motivos gráficos de cestaria 

Claudia A. C. de Araújo 

Lorenzoni 
PM - Vitória 

43. A árvore da Summa Brasiliensis Mathematicae Poncio Mineiro UFRJ 

44. 

Sobre as formalizações silogísticas dos elementos. 

Efetuadas por Herlinus, Dasypodius, Clavius e 
Hérigone 

Fábio Maia Bertato UNICAMP 

45. 

Algumas considerações sobre a “Mémoire sur les 

méthodes générales d’integracion” de Joaquim 

Gomes de Souza 

Marcos Vieira Teixeira UNESP 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUTUROS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DA UEG/QUIRINÓPOLIS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - PPGECM 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Data: ________/ _________/ 2018 

 

PARTE I: 

 

Nome Completo: _______________________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________ nº: ________________ 

Bairro: ____________________________________ CEP: _________________________  

Telefone fixo: (___)_______________________Telefone celular: (___)__________________  

Sexo: (          ) Feminino  ( ) Masculino  ( ) Outro ____________ 

Idade: _______________ anos  

Mãe: ___________________________________________________________________  

Escolaridade: _____________________________________________________________  

Pai: ___________________________________________ _________________________ 

Escolaridade: _____________________________________________________________  

Em que ano terminou o Ensino Fundamental (até 9º ano): __________________________  

Escola: ( ) Pública        {
Municipal  (        )

Estadual (       )
   ( ) Particular 

Em que ano terminou o Ensino Médio (até o 3º ano): ______________________________  

Escola: ( ) Pública        {
Municipal  (        )

Estadual (       )
   ( ) Particular 

 

Curso atual: Licenciatura em ________________________ Ano:   ( ) 1º ano 

         ( ) 2º ano 

         ( ) 3º ano 

         ( ) 4º ano 

 

PARTE II: 

 

1. Por que escolheu o Curso de Licenciatura em Matemática? Quais foram as suas motivações?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Em sua opinião, o que é a Licenciatura em Matemática? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

3. Quando você decidiu ingressar na Licenciatura, você sabia que as Licenciaturas são responsáveis por 

formar os professores da Educação Básica? Fale sobre o assunto. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Por que o curso de Matemática?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Como é a sua relação com a Matemática? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

6. Quais são suas expectativas para esse curso em Licenciatura em Matemática?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 

7. Você pretende ser professor de Matemática?  

( ) Sim     ( ) Não     

( ) Talvez     ( ) Outro ___________ 

 

 

8. Quais são as suas concepções sobre o Ensino de Matemática? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Como pretende ensinar a Matemática para os seus futuros alunos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10. Você, enquanto estudava na Educação Básica, já teve aulas pautadas/embasadas na História da 

Matemática? Fale sobre isso. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

11. Em sua opinião, o que é a História da Matemática? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12. A História da Matemática pode ser usada como uma metodologia de ensino para auxiliar o aluno a se 

apropriar do conhecimento matemático? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

13. A partir de suas concepções, como a História da Matemática pode influenciar o Ensino de Matemática 

em sala de aula da Educação Básica?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

14. Como a História da Matemática pode impactar em sua formação como futuros professores de 

Matemática? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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APÊNDICE 5: TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO ABERTO 

REFERÊNCIA 1. POR QUE ESCOLHEU O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA? QUAIS FORAM AS SUAS MOTIVAÇÕES?  

FP 1 Por ser gratuito, minha vontade era cursar engenharia civil, e na matemática terei uma base para quando tiver condições. 

FP 2 Por gostar; para que eu possa ser uma futura professora. 

FP 3 Porque gosto de matemática, é a minha matéria preferida, foi gostar de números por amar em fazer cálculos. 

FP 4 Sempre me destaquei, a minha preferida. Meu maior motivo era ver meu pai ensinando na escola, ele é o meu orgulho, o meu espelho, nele eu me inspiro. 

FP 5 Me dou bem na área de exatas. O curso ser na minha cidade e ser um curso desafiador. 

FP 6 Desde o colégio sempre tive uma facilidade nas matérias com cálculos, e outra influência, é se caso quiser me formar em engen haria, aproveito matérias. 

FP 7 Sempre gostei dessa matéria e é uma das quais eu tenho facilidade. 

FP 8 Porque eu pretendo concluir o meu curso e me tornar professor, minhas motivações foram meu pai é professor e o meu interesse pela matemática. 

FP 9 Eu sempre gostei de matemática, eu sempre ajudava meus colegas na matéria matemática. 

FP 10 Porque gosto de matemática, é a minha melhor matéria. 

FP 11 Eu gosto da matéria, tenho facilidade de resolver as questões e tenho plano de usar a matéria para formação de outro curso.  

FP 12 É um curso no qual eu me encaixo, gosto e sempre fui apaixonada em exatas. 

FP 13 Porque é um curso que vai me ajudar a fazer o meu próximo curso que é Eng. Civil. 

FP 14 Matemática sempre foi a matéria em que tive facilidade, as melhores notas. Poder aprender o máximo possível e buscar oportunidades tendo este curso. 

FP 15 Agregar a matemática pelo motivo de ter facilidade e ter o motivo de me qualificar como profissional e passar o conhecimento para fut uras gerações. 

FP 16 Por ser o melhor curso no meu ponto de vista. A beleza da matemática e o quanto ela pode ser complicada. 

FP 17 Quando ainda estava no ensino fundamental tinha muita facilidade com a matéria e sempre tive apoio e motivação da minha mãe q ue é professora. 

FP 18 Escolhi por ser minha área, porque, também, gosto muito e era a opção mais viável para mim no momento. 

FP 19 Porque tenho mais facilidade e gosto da área. 

FP 20 Em primeiro momento por ter mais afinidade na área de exatas do que de humanas e também em complemento disso por gostar muito  de cálculos. 

FP 21 Em primeiro momento foi pra ter base para depois fazer engenharia, mas depois de um período de reflexão percebi que ser profe ssor não seria má ideia. 

FP 22 Sempre tive afinidade pela disciplina e ela é bastante abrangente. Se eu não seguir a carreira docente, posso dar prosseguimento à área. 

FP 23 Sempre tive facilidade em cálculos e admiro a profissão de professores. 

FP 24 Sempre gostei de matemática. Eu tinha uma professora que me motivou. 

FP 25 Por ser minha área de facilidade, quero aprofundar o que conheço sobre a matemática e passar adiante. Também por ser próximo a minha cidade. 

FP 26 Foi o melhor curso disponível na cidade, pois não pude terminar o curso que eu fazia na outra cidade e eu gosto muito da área  de exatas. 

FP 27 Matemática sempre foi a matéria onde tinha mais facilidade no ensino básico, admirava muito meus professores que ministravam sobre essa matéria.  

FP 28 Sempre tive facilidade e sempre gostei de matemática, desde de muito pequena já pensava em cursa. 

FP 29 Por afinidade. A área de exatas me agrada mais que humanas. 

FP 30 Minhas ideologias foram minha motivação. 

FP 31 Porque desde o ensino fundamental sempre fui apaixonado por matemática, era a única matéria que dava um enorme prazer e satis fação ao chegar ao fim 

do Bimestre e fechar com nota 10,0. 
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REFERÊNCIA 2.  EM SUA OPINIÃO, O QUE É A LICENCIATURA EM MATEMÁTICA? 

FP 1 Futuro professor. 

FP 2 Futuro professor. 

FP 3 Futuro professor, passar todos os ensinos que eu aprendi durante o tempo de estudo para que isso passe em geraç ão a geração. 

FP 4 Futuro professor, novas oportunidades. 

FP 5 É uma licença para dar aula. Ser professor de matemática. 

FP 6 Uma preparação intensiva à docência em matemática. 

FP 7 Além de dar aula, é se preparar e ganhar licencia para preparar futuros acadêmicos. 

FP 8 É uma formação para se tornar professor no ramo da Educação Básica. 

FP 9 Futuro professor de matemática. 

FP 10 Curso que perpassa o licenciado a dar aula para criança nas escolas e jovens. 

FP 11 Formação de futuros professores de matemática. 

FP 12 É um curso que prepara para a docência. 

FP 13 E ter licença para dar aula, ensinar números. 

FP 14 Ter licença para ser um professor em matemática. 

FP 15 Vem do ato de dar aula, ou seja, preparar de uma forma geral o ensino básico da matemática. 

FP 16 O processo no qual o aluno que sai do ensino médio é inserido no conteúdo para que futuramente possa dar aula.  

FP 17 Um futuro professor de matemática. 

FP 18 É o curso para o ensinamento da Matemática com o objetivo de formar novos profess ores. 

FP 19 Licença para ser um futuro professor. 

FP 20 Além de lapidar meus conhecimentos, aprender a passar de forma clara e objetiva ensinamentos da área para novas gerações.  

FP 21 Uma preparação para que sejamos aptos a dar aula. 

FP 22 A docência da matemática 

FP 23 É uma metodologia de ensino que impõe como objetivo formar professores. 

FP 24 Vamos aprender sobre a matemática, vamos aprender para ensinar. 

FP 25 Estudar a matemática e suas aplicações, no formato que será facilmente aprendido por outras pessoas, e a preparação para criar professores de matemática. 

FP 26 É um curso como o foco em desenvolver no aluno o ensino para se tornar um professor, conhecendo mais a fundo a matéria.  

FP 27 É o encanto pela Matemática que se transforma em motivação para compartilhar seus conhecimentos. 

FP 28 É a licença necessária para dar aula, virar um professor. 

FP 29 Licença para dar aulas. 

FP 30 É o estudo para licenciar futuros professores no ensino de matemática. 

FP 31 É a licença para ministrar aulas para ensinar matemática aos alunos. 

 

**** 

 

 

**** 
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REFERÊNCIA 3.  QUANDO VOCÊ DECIDIU INGRESSAR NA LICENCIATURA, VOCÊ SABIA QUE AS LICENCIATURAS SÃO RESPONSÁVEIS 

POR FORMAR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA? FALE SOBRE O ASSUNTO. 

FP 1 Sim, no entanto entrei no intuito de aproveitar matérias para cursos futuros. 

FP 2 Sim, me ingressei na matemática já com a intenção de dar aulas, pois gosto de ensinar. 

FP 3 Sim, desde de criança sempre gostei de estudar matemática, ser um professor dessa área é um sonho. 

FP 4 Sim, esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi matemática, ser professor. 

FP 5 Sim. No começo fiquei com o pé atrás pelo curso ser licenciatura, mas pesquisei e vi que ser professor não é tão ruim quanto pensava. 

FP 6 Sim, e acho uma área interessante, mais o meu futuro foco é a docência universitária. 

FP 7 Um pouco, sempre pensei que primeiramente fosse possível ensinar apenas em classes primárias e com o tempo ir aprimorando. 

FP 8 Sim, desde o começo sabia que a licenciatura era para me formar professor. 

FP 9 Não respondeu. 

FP 10 Desde criança já pensava em dar aula. Sim, pois já tinha pesquisado a respeito. 

FP 11 Sim, apesar de querer me formar em outro curso também penso em ser professor. 

FP 12 Sim. Talvez não atue na docência, pois não é algo que eu me veja fazendo, no decorrer do curso talvez eu mude de ideia. 

FP 13 Sim, sabia. Não pretendo lecionar por muito tempo, mas pretendo assumir com responsabilidade essa obrigação. 

FP 14 Sim, ser professor é ter uma grande responsabilidade, pois é a profissão que forma todas profissões. E tendo uma boa graduação passa ser uma profissão 

valorizada. 

FP 15 Sim, e observo que a licenciatura e a divulgadora e a constituidora de novos profissionais do ensino básico. 

FP 16 Sim. Mas à princípio não é esse o meu objetivo, mas posso muito bem mudar de opinião. 

FP 17 Sim, pois minha mãe é professora, mas não quero atuar nessa área, quero terminar o curso e começar outro. 

FP 18 Sim, apesar da pouca vontade de me tornar professora é um curso que me interessou bastante. 

FP 19 Sim, minha mãe é professora de matemática e eu gostaria de aprender mais para ajudar os outros. 

FP 20 Sim, já tinha conhecimento. Tenho na família pessoas da área e também por uma certa curiosidade que aos poucos me leva a querer ingressar na área. 

FP 21 Sim, pois meus antigos professores falavam sobre, então tive uma ideia básica sobre o curso de licenciatura. 

FP 22 Sim, sempre tive esse consentimento e admiração pela profissão. Entretanto, gostaria de lecionar em educação superior.  

FP 23 Sim, tanto é que estou aqui em uso dessa informação. 

FP 24 Sim. Vamos aprender a ser um professor, como ensinar. 

FP 25 Sim, na graduação em matemática poderemos atuar como professores de educação de base e no ensino médio. 

FP 26 Sabia sim, não sonho ser professor, talvez eu mude minha visão cursando, porém faço o curso por poder adquirir um ensino superior para o mercado de 

trabalho. 

FP 27 Sim, sinto que tenho facilidade em ensinar. 

FP 28 Sim, pois eu já tinha pesquisado sobre. 

FP 29 Sim, mas pretendo usá-la como auxílio para uma segunda formação caso não me agradar. 

FP 30 Sim, pois realizei pesquisas antes de ingressar na universidade e conversei com formandos na área. 

FP 31 Sim, pois antes de fazer o vestibular eu pesquisei bastante sobre os cursos da UEG e os cursos de exatas, e vi que realmente a licenciatura é o preparo para 

formar professores. 



178 

 

REFERÊNCIA 4.  POR QUE O CURSO DE MATEMÁTICA? 

FP 1 Porque das matérias de nossa unidade UEG, essa é a que me identifico. 

FP 2 Por paixão à Matemática, tenho muita facilidade com ela e espero continuar assim para que eu possa ser uma ótima professora. 

FP 3 Além de ser um sonho, e chegar no futuro a olhar pra trás e ver que conquistei todos os objetivos dentro da área de matemátic a. 

FP 4 É um sonho, um objetivo e uma meta que tracei em minha vida. Onde irei até o fim. 

FP 5 Além de gostar da área de exatas, gosto de desafios, poucos se formam em matemática na UEG de Quirinópolis. 

FP 6 Afinidade com a matéria e área exata. 

FP 7 É o gosto que tenho pela matéria e a facilidade em compreender seus conteúdos. 

FP 8 Porque desde pequeno sempre tive uma paixão muito grande em matemática, e futuramente pretendo me tornar professor dessa maté ria. 

FP 9 Tenho muita facilidade em aprender e vi na matemática um rumo para novo desafio. 

FP 10 Por gostar de matemática, se dar bem com a matéria. 

FP 11 Por ser a matéria que eu mais gosto e tenho planos de usar a matéria de matemática em outra formação. 

FP 12 É um curso no qual eu me identifico. 

FP 13 Por ser da área de exatas e por querer aprender mais da disciplina. 

FP 14 Pois sempre foi a matéria onde sempre tive boas notas e que me encaixava. 

FP 15 Pretendo ser um futuro físico e para alcançar tal façanha quero ter uma base matemática, que possa me qualificar um bom profissional. 

FP 16 Porque a Matemática é linda. 

FP 17 Preciso das matérias existentes na grade de curso para retornar para o curso de engenharia. 

FP 18 Porque gosto e tenho facilidade em matemática. 

FP 19 Porque era a matéria que eu mais gostava e queria estudar. 

FP 20 Por ser um curso que me desafia na resolução de cada problema e que desde criança tenho uma paixão maior. 

FP 21 Pois tenho mais aptidão com a área de exatas e como eu tive a oportunidade de fazer matemática gratuito, aproveitei.  

FP 22 Porque além das variáveis oportunidades como a docência ainda licenciando, posso eliminar matérias em engenharia. Além da paixão pela matemática, é 

claro. 

FP 23 Quero ser professor e essa área de exatas é o que me interessa. 

FP 24 Sempre gostei de Matemática. 

FP 25 Por ser a área que tenho mais interesse e vontade de me aprofundar. 

FP 26 Pois gosto de raciocínio, inteligência e gosto de desafios. 

FP 27 Matemática é um dos cursos com mais possibilidades para o mercado de trabalho. 

FP 28 Porque é um curso que abre as portas. 

FP 29 Sinto-me confortável com cálculos com cálculos. 

FP 30 Pois matemática é uma das áreas cuja qual tenho uma boa relação e afinidade. 

FP 31 Porque a Matemática é uma área que eu domino bastante e entrei no curso para abranger meus co nhecimentos mais ainda na área e saber que estou 

fazendo algo que dá satisfação de fazer. 
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REFERÊNCIA 5.  COMO É A SUA RELAÇÃO COM A MATEMÁTICA? 

FP 1 É a matéria que sempre tive mais facilidade. 

FP 2 “Muito boa”. Tenho uma ótima relação com a matemática, d igamos que sou autodidata, sempre amei desde o meu primeiro contato. 

FP 3 A minha relação é uma amorosa, porque eu realmente gosto muito de matemática e já era pra eu ter feito até um pós. 

FP 4 Sempre tive facilidade com a mesma, quando o assunto era números eu sempre me destacava. 

FP 5 Muito próspera, gosto de matemática, desde que me entendo por gente. 

FP 6 Após entrar no curso tenho uma proximidade maior pelo fato de estudar a matéria a fundo. 

FP 7 A maior satisfação com exatas do que humanas. 

FP 8 Desde pequeno sempre tive uma admiração e paixão muito grande por matemática, e de lá pra cá sempre pretendi seguir nessa áre a. 

FP 9 É uma matéria onde eu posso abranger meu conhecimento e que eu gosto muito de matemática. 

FP 10 Muito boa! Mas pode melhorar. 

FP 11 Tenho facilidade e pretendo trabalhar na área de finanças, por isso quero saber como é a matemática avançada. 

FP 12 Boa, tenho afinidade com a matéria. 

FP 13 Boa, as vezes com algumas dificuldades, mas com muita vontade de aprender. 

FP 14 Boa, gosto muito e tenho interesse em saber cada vez mais.  

FP 15 Em minha vida cotidiana a matemática é indispensável, na qual utilizo muito em construção de torres. 

FP 16 Minha relação com a Matemática se baseia na vontade de sempre querer saber mais. 

FP 17 Gosto muito de exatas porque cria soluções para diversos problemas. 

FP 18 A Matemática sempre foi minha matéria favorita, sempre tive facilidade. 

FP 19 Tenho facilidade com os cálculos e gosto de matemática. 

FP 20 Constante, faz parte de minha rotina. 

FP 21 Não sou o melhor, mas me saio bem caso eu tenho visto/ouvido explicação sobre. 

FP 22 A matemática é inovadora e me chama bastante a atenção por ser desafiadora e surpreendente. 

FP 23 Boa, aprendo com facilidade boa parte dos conteúdos. 

FP 24 Boa, gosto muito da área de matemática. 

FP 25 Sempre gostei, mesmo ela tendo seu grau de dificuldade alto, mas é isso que a faz interessante. 

FP 26 Bastante compreensivo, busco compreender produzindo e observando todas as formulas e cálculos. 

FP 27 Creio que tenho facilidade em aprender a matéria. 

FP 28 Proximidade, pois me dou muito bem com a matéria e gosto, digamos que já é amor. 

FP 29 Agradável. 

FP 30 Sempre mantive um bom contato com a matemática. 

FP 31 Ótima, sempre gostei muito de Matemática, tenho muita facilidade em aprender a matéria. 
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REFERÊNCIA 6.  QUAIS SÃO AS SUAS EXPECTATIVAS PARA ESSE CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA?  

FP 1 Se mudarem os meus planos serei professor, pelo contrário, assim que tiver condições mudarei para engenharia.  

FP 2 “As melhores possíveis”, espero continuar a amar a matemática para que eu possa ir até o final e aprender cada vez mais.  

FP 3 São de conseguir construir com objetivo de sair e ir direto para pós, aqui mesmo na UEG. 

FP 4 Chegar ao topo, esse é apenas o início, quero que minha família disfrute do melhor. 

FP 5 Muito positivas, espero sair daqui pronta para exercer a profissão de ser professor. 

FP 6 Espero conseguir um destaque como aluno pretendo me dedicar ao máximo e adquirir o maior conhecimento  de cada professor. 

FP 7 Me dedicar para aprender e praticar as atividades. 

FP 8 Me formar, fazer especializações e futuramente me tornar professor, de uma certa forma tentando transmitir a importância dess a matéria. 

FP 9 Futuramente prestar um concurso público e poder dar aula do 1º ao 5º ano. 

FP 10 Aprender mais sobre a matemática, saber como surgiu as regras que aprende na escola. 

FP 11 Que irei aprender várias coisas que eu não sei, que terei muito para chegar onde quero. 

FP 12 Me ajudar a ter desenvoltura dentro de sala e aprender coisas novas.  

FP 13 Aprender o máximo que eu puder com os números e poder passar isso adiante. 

FP 14 Aprender o máximo possível em sala de aula, dedicar um tempo extra para aprender coisas novas. 

FP 15 Espero me tornar um bom profissional e conhecedor da matemática e poder exercer um bom trabalho com as  futuras gerações. 

FP 16 Minha principal expectativa e que no fim de quatro anos esteja comemorando minha formatura. 

FP 17 Concluir o mais rápido possível para melhorar meu currículo e sempre continuar aprendendo. 

FP 18 Aprender matemática para aproveitar as matérias para um outro curso mais tarde.  

FP 19 Futuramente dar aula ou aproveitar para fazer engenharia. 

FP 20 Excelentes. Pois vejo que esse curso abre várias  portas na minha carreira profissional. 

FP 21 Aprender bastante, pode me “engajar” na área da docência e ser um futuro bom professor. 

FP 22 Descobrir se eu realmente tenho a habilidade para ser professor, mas na caminhada pretendo desenvolver projeto de incentivo aos alunos para que esses 

despertem uma maior feição por matemática. 

FP 23 Suprir minha necessidade de atuar como professor, sabendo muitos outros princípios matemáticos. 

FP 24 Que eu aprenda como ser um professor melhor 

FP 25 Ampliar meus conhecimentos, ser capaz de passar esse conhecimento adiante. 

FP 26 Formar e aprender melhor sobre o cálculo. 

FP 27 Ao fim do curso quero estar preparado para a docência. 

FP 28 Muitas, pois penso que irei me desenvolver muito. 

FP 29 Uma grande dificuldade no momento que chegar a hora de dar aula e explicar de forma clara. 

FP 30 Minhas expectativas é aumentar minha fonte de conhecimento. 

FP 31 Espero aproveitar ao máximo do curso inteiro, para que futuramente eu atue na área satisfeito ou para que o conhe cimento adquirido seja aproveitado em 

outras áreas interligadas também. 
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REFERÊNCIA 7.  VOCÊ PRETENDE SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA? 

FP 1 Talvez 

FP 2 Sim 

FP 3 Sim 

FP 4 Sim 

FP 5 Talvez 

FP 6 Sim 

FP 7 Talvez 

FP 8 Sim 

FP 9 Sim 

FP 10 Sim 

FP 11 Talvez 

FP 12 Talvez 

FP 13 Sim 

FP 14 Talvez 

FP 15 Sim 

FP 16 Talvez 

FP 17 Não 

FP 18 Talvez 

FP 19 Talvez 

FP 20 Talvez 

FP 21 Sim 

FP 22 Talvez 

FP 23 Sim 

FP 24 Sim 

FP 25 Talvez 

FP 26 Talvez 

FP 27 Sim 

FP 28 Sim 

FP 29 Talvez 

FP 30 Talvez 

FP 31 Talvez 

 

 

Sim: 14 

Não: 1 

Talvez: 16 
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REFERÊNCIA 8.  QUAIS SÃO AS SUAS CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA? 

FP 1 Sempre admirei todos meus professores de matemática, pois é uma matéria apaixonante, e é uma busca contínua de conhecimento.  

FP 2 Que não vai ser nada fácil mais sou persistente e não sou de desistir.  

FP 3 É uma matéria essencial para todo e qualquer fundamento básico. 

FP 4 Simplesmente ótimo, matéria em que me identifiquei, onde quero me aperfeiçoar cada vez mais. 

FP 5 É um ensino onde o próprio nome fala: básico. Um ensino regido dependendo da série.  

FP 6 Hoje muitas matérias da quais são ensinadas, deixam os alunos com perguntas não respondidas, por exemplo, como? Por quê? Pra que? Então acho que é 

algo a ser melhorado.  

FP 7 Uma das matérias que mais se usa na vida pessoal, profissional, etc.  

FP 8 Eu vejo o ensino de Matemática essencial para a nossa vida, pois por mais que não percebemos ela está inclusa em quase tudo.  

FP 9 Que seja muito interessante e para abrir mais minha mente.  

FP 10 Não respondeu 

FP 11 Matemática é algo importante, uma matéria que é muito utilizada em tudo, é algo que meio obrigatório todos saber.  

FP 12 É bom, porém vago, pois ficam muitas coisas importantes para trás sem resposta.  

FP 13 Poder dar o melhor de mim, continuar estudando, me capacitar para ensinar novas pessoas. 

FP 14 É um ensino onde devem ser usadas técnicas diferentes que atraem a atenção dos alunos, pois pra muitos é algo difícil de apre ender.  

FP 15 Vejo em tentar agregar de uma forma mais fácil o ensino matemática, utilizando novas tecnologias e buscando meios de colocar o aluno nesse novo 

método. 

FP 16 Matemática não é fácil e se não for “devidamente” apresentada ao aluno pode se tornar a pior matéria.  

FP 17 Acho que é tão importante quanto as outras matérias pois é base para um bom profissional. 

FP 18 Não deve ser uma matéria fácil de lecionar, já que há uma imagem estereotipada que matemática é um “bicho de sete cabeças”.  

FP 19 Importante porque a matemática está em quase todos os lugares e utilizamos muito. 

FP 20 Ensinar métodos corretos de se chegar, de atingir um certo resultado da questão ou problema proposto. E também ensinar o caminho de como trabalhar 

com os números, como interpretar situações e inserir de medidas, quantidades, etc. Ensinar onde se encaixam os números na rotina diária. 

FP 21 Uma matéria necessária para quase tudo que fazemos hoje em dia, ainda mais numa sociedade capitalista. 

FP 22 O ensino de matemática é bastante desafiador pela falta de interesse dos alunos, entretanto é muito prazeroso  a troca recíproca de aprendizagem e ensino.  

FP 23 O ensino da matemática deve ser de forma clara e objetiva, contendo o máximo de informações. 

FP 24 São boas, vamos aprender coisas sobre a matemática. 

FP 25 A forma que ela é ensinada atualmente, me parece afastar aqueles que não tem facilidade logo de início, ela poderia ser mais universal. 

FP 26 É algo bastante complexo para ser transmitido pois muitos professores são muito inteligentes, porém não possuem didática para  ensinar bem. 

FP 27 O ensino matemático gera curiosidade, crescimento, conhecimento e formação de opinião. 

FP 28 Gratificante, ensinar, aprender. 

FP 29 Um momento em que a ideia de que é algo difícil de se fazer mesmo que no geral só a uma resposta correta. 

FP 30 Acredito que seja eficiente pois a intenção é alcançar resultados exatos e de forma eficiente. 

FP 31 Vejo a matemática como uma área de conhecimento exata, porém ampla e misteriosa, que ainda há muitas coisas para serem descob ertas, que somente os 

mais inteligentes irão ser curiosos para descobrir. 
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REFERÊNCIA 9.  COMO PRETENDE ENSINAR A MATEMÁTICA PARA OS SEUS FUTUROS ALUNOS? 

FP 1 Seguindo o exemplo de meus professores, fazendo a matéria ser dinâmica e tornando não tão complexo. 

FP 2 Com muita paixão. 

FP 3 Do mesmo modo que eu fui ensinado com dedicação além de muito amor com a matemática. 

FP 4 De uma forma com que eles não só aprendam, mas que eles sintam-se contagiados, dedicando todos os meus  esforços à aprendizagem deles. 

FP 5 Com paciência e boa explicação. Vejo que alguns professores de matemática atualmente não possuem esses aspectos. 

FP 6 Trazer para cada assunto ensinado, toda a origem daquele assunto, sanando as dúvidas que todos já se tiveram um dia.  

FP 7 Praticamente da mesma forma que aprender durante o curso. 

FP 8 Transmitindo a eles a importância da matemática e os ensinando como usá-la no dia a dia. 

FP 9 De uma forma que eu possa mostrar o que eu aprendi durante a minha vida de 1º até a faculdade. 

FP 10 De várias maneiras e uma delas é utilizando a música. 

FP 11 Por meio que chame a atenção para o quanto é importante a matéria de matemática depois no dia a dia. 

FP 12 De um modo fácil e claro, para que eles aprendam e goste da matéria. 

FP 13 Me inspirando nos melhores educadores que tive e inspirando outras pessoas. 

FP 14 Pesquisando formas de ensino que possa facilitar o aprendizado e atrair a atenção dos alunos para que possam ter mais apreço pela matemática. 

FP 15 De uma forma divertida enxergar os problemas do cotidiano e utilizando tecnologias modernas para melhor compreensão. 

FP 16 De forma que passe a eles o quão linda a matemática de forma descontraída. 

FP 17 Com coerência porque temos que agir junto com os tempos modernos e novas tecnologias pois a educação é a base de tudo.  

FP 18 Não pretendo ser professora, mas caso me torne uma, faria aulas dinâmicas embasadas nas necessidades dos alunos para que possam ter gos to na matéria. 

FP 19 Dar aulas se divertindo com a matemática. 

FP 20 De forma com que se apaixonem e vejam a matemática em situações do dia a dia. 

FP 21 De uma forma descontraída, mas que eles consigam aprender e absorver o que estou ensinando. 

FP 22 De forma divertida e que fuja dos padrões para que meus alunos gostem da disciplina e possam aprendê-la. 

FP 23 Expondo com gestos e um bom vocábulo de forma clara e objetiva visando ensinar a todos contidos na sala. 

FP 24 Como eu aprender aqui no curso quero tentar passar para eles as coisas boas do curso. 

FP 25 Mais dinâmica e de forma a integrá-lo ao cotidiano, tirar ela dos problemas criados e aplicar à realidade. 

FP 26 De forma interativa, além da teoria, demonstrar os resultados com provas concretas ou histórias para explicar a origem. 

FP 27 De uma forma dinâmica, divertida e de fácil compreensão. 

FP 28 Sendo dinâmica, tendo uma boa dicção para que os alunos entendam bem e com facilidade. 

FP 29 Procurando uma forma clara e de fácil compreensão, mas com grande dificuldade. 

FP 30 Usarei o conhecimento por mim obtido durante o curso de licenciatura. 

FP 31 De uma forma que eu consigo levar a matemática com uma ótima matéria, pois muitos ainda odeiam a matéria, sendo assim tentarei atrair a curiosidad e 

deles pela matemática. 
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REFERÊNCIA 10.  VOCÊ, ENQUANTO ESTUDAVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, JÁ TEVE AULAS PAUTADAS/EMBASADAS NA HISTÓRIA DA 

MATEMÁTICA? FALE SOBRE ISSO. 

FP 1 Se tive não me recordo, mas imagino que seria um algo a mais, que me ajudaria mais ainda no curso que estou atualmente.  

FP 2 Não, mas poderia ter tido. 

FP 3 Não, nunca nem ouvi. Com certeza deve falar sobre o começo de tudo por tempo como a criação da matemática. 

FP 4 Não, mas gostaria muito que tivesse, despertou em mim uma curiosidade, creio que faria muita diferença no meu conhecimento.  

FP 5 Não. Isso fez falta pois estava estudando algo sem saber de onde veio e porque estava aprendendo aquilo. 

FP 6 Não, só aprendia os conteúdos de forma atual, sem saber como surgiram tais conhecimentos hoje ensinados. 

FP 7 Não, porém o aprendizado talvez poderia me motivar a ter outra visão da matéria. 

FP 8 Não, sempre obtive explicações de como fazer os cálculos, mais a história por trás nunca obtive. 

FP 9 Não, os professores não estavam a fim de ensinar e sim afim de atingir o cronograma que é passado a eles. 

FP 10 Não que me lembre. Só como surgiu os números e que os gregos s ão os maiores responsáveis por tal feito. 

FP 11 Não, é uma matéria avançada para ser ensinada como educação básica. 

FP 12 Não. 

FP 13 Não. Sempre me foi ensinado o mínimo de tudo. 

FP 14 Poucas aulas. Já tive aulas falando sobre como o povo antigo faziam para contar o rebanho. Mas são necessárias mais aulas sobre o assunto. 

FP 15 Não, muitas dúvidas que tem hoje poderiam ser resolvidas se tivesse tido um aspecto histórico do conteúdo. 

FP 16 Não. Parece relevante o processo de como a matemática surgiu. 

FP 17 Não, seria importante para meu futuro pois agora vejo que é necessário. 

FP 18 Não era muito aprofundado, havia menções no começo de cada conteúdo, mas não era o foco da aula. 

FP 19 Não, mas acho que seria interessante saber como, onde e por quem foi criada a matemática e os cálculos. 

FP 20 Não, na minha opinião seria muito relevante esse conhecimento porque com certeza me daria um olhar diferente a matemática em si. 

FP 21 Não, e acredito que deveria ter tido, pois tudo precisa de uma base. 

FP 22 Sim, no ensino fundamental era muito comum que minha ex-professora desenvolvesse ideias e conceitos passados dentro daquilo que estávamos 

estudando. 

FP 23 Não, porém ao ler um livro didático do ensino médio percebi uma breve história do porque existir o estudo dos logaritmos. 

FP 24 Não. Deveríamos ver isso nas aulas do ensino fundamental. 

FP 25 Sim, não muito aprofundadas, mas durante o ensino médio estudei sobre a origem da matemática em diversas culturas.  

FP 26 Somente em outras matérias e algumas apenas para explicar a origem (fundamental). 

FP 27 Não. 

FP 28 Não, o tempo era curto, dava só o básico. 

FP 29 Sim, mas me recordo vagamente pois foi algo rápido e breve. 

FP 30 Sim meramente informado indiretamente durante a aprendizagem dos números básicos com referências cruzadas ao passado. 

FP 31 Não, se tive foi há muito tempo e não me recordo. 
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REFERÊNCIA 11.  EM SUA OPINIÃO, O QUE É HISTÓRIA DA MATEMÁTICA? 

FP 1 É o fundamento, como pensavam no início, como surgiu, etc.  

FP 2  É o ensino de como a matemática começou. 

FP 3  Deve ser como foi criada, por quantas pessoas, local, data e etc. 

FP 4 O estopim, onde tudo começou, porque começou, a origem. 

FP 5  Seria uma explicação sobre a trajetória da matemática desde o início até os dias atuais. 

FP 6 A matéria que nos ajuda a sanar dúvidas sobre a origem dos vários recursos hoje disponíveis na aprendizagem da matemática.  

FP 7 Basicamente a raiz da matemática, ou seja, o estudo onde surgiu e onde se aprofundou a matéria. 

FP 8 Para mim é a definição do que ela é, como surgir, para que serve, entre outras coisas. 

FP 9 É a parte em que conta como foi criada e para que fim ela começou a ser usada. 

FP 10 A história de como surgiram os números que os gregos foram os pioneiros. 

FP 11 É o estudo do descobrimento da matemática até os dias atuais. 

FP 12 É onde explica o porque de muitas perguntas, das quais fazemos, mas não obtemos respostas. 

FP 13 É de como surgiu os números, quando começaram a perceber que precisava da matemática. 

FP 14 Como surgiu, quais foram os grandes inventores, quando surgiu e sua evolução. 

FP 15 Em uma forma global seria e evolução do ensino e aprimoramento humano. 

FP 16 A História entra como a matemática foi se tornando na matéria que estudamos hoje ao longo de vários anos. 

FP 17 São os eventos no decorrer dos séculos que marcaram, mudaram e acrescentaram revoluções nessa matéria. 

FP 18 É o ensino de onde veio, o que usamos e aprendemos na escola. 

FP 19 É como a matemática foi criada e desenvolvida. 

FP 20 É a classificação. Algo que conta como ela surgiu e a sua importância na história da sociedade. 

FP 21 É o contexto histórico que nos mostra a introdução da Matemática. 

FP 22 A história da matemática aborda, principalmente, a origem e pré-desenvolvimento dos conceitos matemáticos. Todos os seus porquês e sua importância 

fundamental na contemporaneidade. 

FP 23 São concepções de como surgiu a matemática dentro de certos conteúdos. 

FP 24 Vamos aprender com surgiu a matemática. 

FP 25 A relação do homem com os números e suas aplicações, quando a frente de problemas reais e, o avanço da matemática junto com o avanço da humanidade. 

FP 26 São concepções da origem do cálculo, da matemática usada pela humanidade. 

FP 27 É a formação do conhecimento matemático. 

FP 28 É a matéria a qual irá nos ensinar como iniciou até hoje. 

FP 29 Foi como as pessoas em diferentes épocas. 

FP 30 São todas as formas de conhecimento cujo qual foram obtidos desde o início pelo qual conhecemos a matemática. 

FP 31  É o campo que estuda sobre o início sobre a criação da matemática. 
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REFERÊNCIA 12.  A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PODE SER USADA COMO METODOLOGIA DE ENSINO PARA AUXILIAR O ALUNO A SE 

APROPRIAR DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO? 

FP 1 Sim, pois entendendo o início, o restante fica mais fácil. 

FP 2 Sim, pois assim poderíamos entender melhor o porquê da Matemática em nossas vidas. 

FP 3 Sim, porque ser ensinado desde o ensino básico para os alunos saírem preparados para o futuro. 

FP 4 Sim, chamando assim a atenção dele para com o conteúdo. 

FP 5 Sim, pois faria o aluno a gostar mais sobre a matéria. Estimular o conhecimento. 

FP 6 Com certeza, se apropriando da origem a aprendizagem se torna mais interessante. 

FP 7 Sim, pois com ela o aluno tiraria suas dúvidas do começo da existência dos números, cálculos e da matéria em si. 

FP 8 Sim, pois conhecendo toda a história que envolve aquela situação a aula tende a ser mais envolvente. 

FP 9 Sim, porque pode dar mais curiosidade sobre o assunto e pode também haver mais interesse e melhora seu aprendizado. 

FP 10 Sim, já que vai falar com ela surgiu, como os números foram criados, o por que das regras. 

FP 11 Sim, por mostrar como a matemática era usada antes e a de hoje como é usada. 

FP 12 Sim, acho que se mais alunos soubessem o porque estudam a matemática, despertaria mais o interesse pela matéria. 

FP 13 Sim, pode nos ensinar a ter conhecimento para um maior apoderamento da disciplina. 

FP 14 Sim, pois desperta o interesse dos alunos para que se aproximem mais sobre a matemática. 

FP 15 Sim, sendo revisado o método de como tal equação ou problema foi desenvolvido, e qual sua utilidade para a formação da sociedade. 

FP 16 Sim, a história sempre mira fazer parte da matemática. 

FP 17 Sim, porque amplia a visão do aluno e abre um sentimento de dúvida e curiosidade. 

FP 18 Sim, quanto mais conhecer a Matemática pode ser mais fácil o aprendizado pode-se despertar o gosto dos alunos. 

FP 19 Sim, alguns alunos podem se interessar e procurar saber mais e aprender a matemática. 

FP 20 Sim, pois conhecendo a história do curso da matéria em sim sem dúvidas aprofundamos nosso conhecimento. 

FP 21 Sim, principalmente, para aqueles que consideram matemática algo inútil e difícil. 

FP 22 Com certeza. A dúvida do aluno em relação ao que ele irá aplicar o conceito matemático influencia no seu desprezo, todavia a história da matemática é 

essencial no ensino e desenvolvimento sociocultural. 

FP 23 Sim, introduzindo o uso da história pode se supor que os alunos se sintam mais interessados. 

FP 24 Sim, com isso quem sabe alguns aprendem a amar mais a matemática. 

FP 25 Sim, como poderia ser feito eu não sei. 

FP 26 Sim, pois tudo que existe, também possui matemática. 

FP 27 Sim, o aluno sabendo o por que está fazendo o exercício e para que será utilizado, cria a vontade aprender. 

FP 28 Sim, seria até melhor para saber o porquê de hoje. 

FP 29 Sim, para informar e demonstrar formas diferentes que foram usadas em diferentes épocas. 

FP 30 Sim, pois ajuda o aluno a tratar a matemática como algo mais possível. 

FP 31 Sim, pois a matemática só é considerada “chata” por muitos porque no início do conhecimento não traz aquela curiosidade de saber como tudo começou.  
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REFERÊNCIA 13.  A PARTIR DE SUAS CONCEPÇÕES, COMO A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PODE INFLUENCIAR O ENSINO DE 

MATEMÁTICA EM SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO BÁSICA? 

FP 1 Pois é um conhecimento a mais, por exemplo: como saberíamos de onde surgiu o avião, sem estudar a sua história. 

FP 2 Sim, poderíamos ter uma visão melhor a respeito do conceito matemático. 

FP 3 Pode levar vários alunos a gostar da matemática com o conhecimento de como surgiu a matemática. 

FP 4 Despertando curiosidade nos alunos, fazendo com que eles fiquem mais atentos ao assunto falado. 

FP 5 Fazer a curiosidade dos alunos aumentar e tirar algumas dúvidas que possuem como: onde surgiu? Por que isso? Por fazer assim? 

FP 6 Trazendo ao conhecimento dos alunos a síntese histórica sobre cada conteúdo ministrado. 

FP 7 Poderia facilitar na compreensão dos cálculos e seu fundamento do por que estudar a matemática. 

FP 8 Estimulando o aluno e o fazendo ter uma visão diferente e mais ampla sobre a matemática. 

FP 9 Sim, o conceito vai melhorar e abranger meu conhecimento pela a matéria. 

FP 10 Como tudo começou. 

FP 11 Não vejo como pode influenciar além do começo do uso da matemática que eram us adas pedras antes de números. 

FP 12 Despertar o interesse em saber o que estão estudando. 

FP 13 Ensinando os alunos o surgimento a origem da matemática. Há se mais interesse quando sabe a origem e o porquê. 

FP 14 Os alunos não veriam a matemática apenas  em cálculos, gráficos, mas veriam como uma forma usada para facilitar a vida do homem desde o tempo antigo. 

FP 15 Pode ajudar o aluno ver qual a importância de tal conteúdo como foi desenvolvido e qual sua utilidade para a sociedade.  

FP 16 É mais fácil aprender sobre algo que você conhece bem. 

FP 17 Pode responder várias perguntas dos jovens e acrescentar várias e prepará-lo para o ensino superior. 

FP 18 Ao saber de onde vem as fórmulas, teoremas e no que foi ou é usada facilita o gosto e o ensino. 

FP 19 Pode facilitar na aprendizagem. 

FP 20 Mostrando aos alunos os porquês e quais problemas a matemática nasceu para solucionar. 

FP 21 Pode fazer com que aqueles que são puxados para área de humanas aprendam a gostar um pouco mais da matéria à partir do contexto histórico. 

FP 22 Ela transparece a matemática de forma que ela se mostre menos monótona. 

FP 23 Ensinando toda a capacidade intelectual dos antigos estudiosos da área de exatas. 

FP 24 Sim, como eu nunca tive aula da História eu não sei explica como surgiu. 

FP 25 Aproximar o aluno da matemática o quanto ela se faz necessária e mostrar sua importância. 

FP 26 Colocar as pessoas para desenvolver novos conceitos e conhecimentos baseados na História da origem da Matemática.  

FP 27 Mostrando que Matemática não é só numeral, mas tudo tem uma lógica e um porquê. 

FP 28 Pode provocar a curiosidade do aluno. 

FP 29 Demonstrar como se descobriu que certo cálculo se resolveria desta forma. 

FP 30 Pois conhecendo as origens primitivas da matemática podem auxiliar a explicação para os alunos. 

FP 31 Contando um pouco da História da Matemática pode despertar uma curiosidade nos alunos de saber um pouco mais que um matemátic o não faz apenas 

cálculos e um que os matemáticos são gênios. 

 



188 

 

REFERÊNCIA 14.  COMO A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA PODE IMPACTAR EM SUA FORMAÇÃO COMO FUTURO PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA? 

FP 1 Terei conhecimento, para que se algum aluno me questionar eu saber e ter como transmitir. 

FP 2 Com melhor entendimento a respeito de como tudo começou. 

FP 3 Eu espero crescer em conhecimento e tenho certeza que isso irá me ajudar muito. 

FP 4 Gerando em mim conhecimentos maiores, para assim argumentar com mais excelência. 

FP 5 Seria uma experiência a mais, uma curiosidade que irá me ajudar em sala. 

FP 6 Dando um maior suporte em questões de organização de conteúdos. 

FP 7 Certamente ensinar o quão é importante o aprendizado da matéria aos meus futuros alunos. 

FP 8 Fazendo me conhecer ainda mais sobre a matemática e me capacitando mais para transmitir meus conhecimen tos. 

FP 9 Sim, porque vai mostrar a minha pessoa que o ensino médio o que eu aprendi teve um começo. 

FP 10 Aprofundando meu conhecimento sobre a matemática. 

FP 11 Para ser professor é preciso saber ensinar de onde vem o seu conhecimento. 

FP 12 Pode influenciar na nova geração, pois eu teria mais respostas para as perguntas que eles fizessem, e um ensino melhor da matéria. 

FP 13 Pode futuramente me ajudar a ser um professor melhor e mais objetivo. 

FP 14 Tendo um conhecimento mais amplo da história, pos so solucionar dúvidas e repassar esse conhecimento. 

FP 15 Teria como objetivo direto ajudar a explicar tais conteúdos e ajudaria me agregar o ensino de matemática englobando um fator global. 

FP 16 Como professor é meu dever compreender o que passo aos meus alunos. 

FP 17 A história da matemática é um direito de todos os alunos assim, posso dividir com meus futuros... 

FP 18 Saber a História da matemática pode me ajudar a ter. 

FP 19 Conhecer a História da Matemática para ter mais facilidade para ensinar. 

FP 20 De forma a abrir meu conhecimento sobre a influência histórica e sobre as diferenças da matemática em cada cultura. 

FP 21 Pode me ajudar a lidar com alunos que preferem humanas à exatas. 

FP 22 Ela terá conhecimentos esplêndidos que poderão ser compartilhados, discutidos e que mudem a concepção da matemática dos alunos. 

FP 23 Estou me especializando na área e me julgo capacitado em aprender tais fundamentos, me fazendo um ótimo profissional.  

FP 24 A História, sabendo como surgiu algumas coisas, eu vou conseguir explicar para os meus alunos como surgiu. 

FP 25 Sim, conhecendo e se for de utilidade aplicar nas futuras aulas. 

FP 26 A transparência para explicar os conteúdos aos alunos, sabendo como explicar as perguntas sobre a matéria. 

FP 27 Ter argumentos para provas as respostas. 

FP 28 O professor tem que estar cheio de conhecimentos para poder repassar. 

FP 29 Faz com que se abra uma certa curiosidade sobre as diferentes formas de calcular tem épocas diferentes. 

FP 30 Pois compreendendo o passado e conhecendo as razões pela qual foram originados, podem auxiliar nas formas que usamos a matemática no cotidiano.  

FP 31 De forma que eu saiba de coisa somente agora que se eu soubesse desde o início talvez gostaria ainda mais da matéria.  
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APÊNDICE 6: QUESTÕES DA ENTREVISTA COM OS FUTUROS PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA DA UEG/ QUIRINÓPOLIS (GO) 

A DISCIPLINA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL: UMA 

PERSPECTIVA PARA A FORMAÇÃO HUMANA DOS FUTUROS PROFESSORES  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ENTREVISTADORA: JANINE BARBOSA LIMA FRANSOLIN 

TESTEMUNHA: PROF. DR. ROBERTO BARCELOS SOUZA 

 

QUESTÕES  

 

PREVISÃO PARA:  18/06/2018 

REALIZAÇÃO EM: 26/06/2018 

 

1- Se identifique, por favor.  

 

2- Agora, fale um pouco sobre você, como estudante do Curso de Licenciatura em Matemát ica. 

 

3- Você escolheu a disciplina de História da Matemática ou ela é obrigatória?  

 

4- Quais eram suas expectativas prévias sobre a disciplina de História da Matemática? 

 

5- Elas foram alcançadas? 

(Se responder sim: Você pretende aprimorar suas expectativas para a História da Matemática?) 

(Se responder não: Quais das suas expectativas que não foram alcançadas? Você consegue associar esse revés a 

algum aspecto, em específico, da disciplina?  

 

6- A sua concepção da História da Matemática se transformou ao longo da disc iplina? Fale um pouco 

sobre isso. 

 

7- Como você entendia a Matemática e a HM antes e como você a entende agora?  

 

8- Você diria que apreendeu a essência da História da Matemática como articuladora na potencialização do 

Ensino de Matemática? 

 

9- Você considera que uma formação inicial embasada histórica e socialmente contextualizada sobre o 

conhecimento matemático pode impactar em sua forma de atuar em sala de aula?  

 

10-  Qual a relevância das discussões traçadas, pela disciplina, sobre a História da Matemática e dos 

aspectos históricos associados à metodologia de ensino? 
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11- Que influências você considera relevantes?   E irrelevantes? 

 

12- Após a intervenção na escola, em que vocês (você e o seu grupo) levaram as suas produções sobre a 

História da Matemática até a escola. Você considera que uma metodologia de ensino de matemática, pautada em 

aspectos historicamente construídos do conhecimento matemático pode potencializar/otimizar o Ensino da 

Matemática? 

 

13- Você diria que a História da Matemática consegue resolver todas as questões  problemáticas referentes 

ao Ensino de Matemática? 

 

14- A História da Matemática, associada ao Ensino de Matemática, como uma articuladora na construção 

do conhecimento matemático, de forma dinâmica, contextualizada e ampla (no sentido de abrir os olhos para o  

horizonte e vislumbrar as infinitas possibilidades de poder (como possibilidade, não que seja possível, conhecer 

tudo, porque consideramos que, de acordo com Freire, a curiosidade em torno do conhecimento seja inesgotável) 

conhecer a Matemática em cada milímetro do Universo. Pensando assim, a partir dos estudos abordados pela 

disciplina, você consegue elencar limites e possibilidades dessa abordagem? Quais?  

 

15- Agradeço pela participação em nossa pesquisa. Esperamos que, com esse trabalho que está sendo 

finalizado, possamos trazer algum retorno à Universidade Estadual de Goiás -UEG, bem como a Universidade 

Federal de Goiás-UFG, que é proponente de nosso trabalho, no sentido de aprimorar os estudos sobre a História 

da Matemática e sua relevância para a construção de um conhecimento matemático menos estático e mais 

dinâmico, que esse conhecimento possa interagir, no espaço e no tempo, para ampliar a explosão da curiosidade 

matemática.  
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APÊNDICE 7: TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS, COM O INÍCIO DA BUSCA POR INDICADORES 

DE POSSIBILIDADES E LIMITES DA HM COMO APORTE TEÓRICO E METODOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES 
V
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Respostas dos entrevistados para a questão 3 da entrevista OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Ela é obrigatória. / Escolheria. / Porque eu, primeiramente, t ive um pensamento muito retrocesso sobre a 

disciplina HM, mas depois que eu comecei a frequentar as aulas, eu comecei a ver que é uma matéria muito 
interessante saber de onde que veio o conhecimento que a gente estuda na Matemática do Ensino Médio e no 
Ensino Básico. E eu sei que esse conhecimento é muito importante para a gente futuramente ser professores, 
porque você vai dar uma base para um conhecimento que você está passando, você saber como foi formulada 

cada questão, cada conta, cada equação, é muito importante para a gente dar aula até com mais segurança na 
sala de aula. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 

 Busca das origens; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 Concepção inicial: pensamento retrocesso sobre a HM, mas 

escolheria a disciplina;  
 Não associava HM à diversidade cultural. 

F
P

2
8

 Ela é obrigatória, só que a gente escolhe se participa ou não, isso é uma escolha da gente. / Antes de saber eu 
não escolheria, antes de eu ter entrado e participado das aulas, mas depois que eu entrei e vi como que é 
realmente, como abre a mente da gente sobre muitas coisas, aí eu teria escolhido, depois que eu entrei e 

fiquei sabendo. 

 Desenvolvimento da criticidade. 

 Concepção inicial: não sabia do que se tratava e não escolheria;  

 Não associava HM à diversidade cultural. 

F
P

2
2

 

Eu escolhi, para falar a verdade, eu sou uma pessoa que não fragmenta as disciplinas, eu não vou muito, t ipo, 
para um lado, ah! Eu gosto de Matemática então eu não gosto de História, eu sempre gostei muito de várias 
disciplinas e realmente eu fiquei feliz quando eu soube que na grade ia ter História da Matemática, mas eu 
não tinha nenhuma noção de como seria essa disciplina, como ela iria ser desenvolvida. Às vezes a gente 

imagina a História da Matemática, a gente vai estudar a história de vários conceitos matemáticos, mas depois 
que a gente desenvolveu ela na sala de aula, eu tive uma visão muito diferente e, bem melhor aliás, porque 
ela é muito mais abrangente do que eu imaginava que ela seria. Então, eu não considerei ela como 
obrigatória, é como se, eu escolhi todas as segundas-feiras estar ali, dentro da sala de aula, todas as aulas. 

 Desenvolvimento da criticidade; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específico; 
 Planejamento da disciplina HM com valorização dos aspectos 
intrínsecos a possibilidade de questionamento das distorções de informações. 

 Concepção inicial: não tinha noção de como era a disciplina, mas 

escolheria, pela curiosidade;  
 Fragmentação de conceitos e disciplinas. 
 Não associava HM à diversidade cultural; 

F
P

2
 

Creio que sim, apesar assim, é uma matéria conclusiva, para a gente aprender, aprimorar, saber da onde veio 
as origens da Matemática em si. Ela é uma disciplina obrigatória. / Sim, porque assim, tem muitas coisas 

assim, na Matemática que eu não sabia, que eu aprendi agora que eu não sabia, de onde veio, por quê, quem 
eram as pessoas que vieram lá de antigamente, os matemáticos mais importantes, a maioria eu não sabia 
quem que era e é bom a gente aprender para poder ensinar. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor;  
 Busca das origens. 

 Concepção inicial: não sabia do que se tratava, mas escolheria. 

F
P

1
5

 

Ela era meio obrigatória, no caso, ela já estava. Aí, no caso, eu escolhi ela, t ipo assim, para mim, eu me 
identifiquei com essa matéria porque ela não é apenas falar como surgiu um cálculo, mas ela trabalha o meio 

social, ela trabalha com muitas coisas, por exemplo, a forma de ensinar Matemática hoje, isso, para ver se 
aquele conteúdo está realmente certo, ou a criança está aprendendo do jeito correto, porque muitas vezes, as 
informações são manipuladas. Então eu acho que a HM, para mim, que eu adotei ela como uma forma de 
procurar as informações, o mais exato possível. Meu método. / Eu acho que sim (a escolheria, se não fosse 

obrigatória), pelo fato de que eu gosto muito de história, t ipo eu tenho vários livros e acharia interessante 
porque eu ia ficar pensando, será que vai falar da história desse cálculo? Desse? Porque na primeira intuição 
minha, seria pensar assim, não da forma que eu aprendi ela agora. Eu acho que eu escolheria sim, essa 
matéria.  

 Busca das origens; 
 Contextualização; 

 HM como metodologia de ensino; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Concepção inicial: achava que se tratava apenas da historiografia 
dos conteúdos específicos, mas escolheria pela curiosidade; 
 Não associava HM à diversidade cultural. 

F
P

1
6

 Eu acho que eu poderia escolher, não era obrigatória. Assim, depois de ter concluído a disciplina, ela somou 

bastante para o meu entendimento da Matemática, de outra forma além do cálculo e se eu pudesse escolher, 
eu escolheria a disciplina porque ela é crucial. No início eu posso ter escolhido porque talvez fosse mais 
fácil, ou alguma coisa do tipo.  

 HM como metodologia de ensino.  

 Concepção inicial: escolheu a HM, pensou que seria mais fácil;  

 Não associava HM à diversidade cultural. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 4 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Eu pensei que fosse muito mais teoria, mas na verdade tem um posicionamento muito filosófico sobre como 
pode ter acontecido, até porque a História está cheia de lacunas, até seria, tal pessoa, criou isso, isso e isso, 
mas não tem uma pessoa só que criou os preceitos de Matemática. Então eu esperava que fosse assim, uma 
matéria muito mais concreta, o que ela na verdade não é, mas na verdade isso é bom, porque você pode 

desenvolver seu conhecimento a partir do que você lê sobre a Filosofia e não tem um conhecimento que você 
tem que pegar e ingerir ele. Você pode desenvolver seu próprio conhecimento e isso é o que eu gostei. Eu 
esperava que seria uma coisa teórica, chata, maçante, mas na verdade se desenvolveu, sendo uma matéria 
muito gratificante. 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 

 Distanciamento entre teoria e prática; 
 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
8

 

Ah! Eu imaginava que ia ser só falar, só falar, só coisas antigas mesmo, a gente não ia fazer comunicação  

como a gente faz. Então foi uma união da sala. “Sobre os textos estudados em sala”... Foi uma reflexão, foi 
diferente, normalmente, eu creio que já ouvi muitos comentários que a HM, vinha um texto, falando sobre 
quem criou não sei o quê, e assim ia e eu acho que fica muito monótono. Aí, foi diferente, nossas aulas que 
fez a gente pensar muitas coisas, não foi só sobre aquilo que foi dado, só uma coisa que você queria dar já 

concreta, a gente fez nosso pensamento, a gente que fez a aula praticamente, muito bom, assim.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 

 Distanciamento entre teoria e prática; 
 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
2

 

Eu esperava que eu aprendesse coisas que eu não sabia sobre a Matemática. Até porque a gente no decorrer 
da educação, a gente aprende os conceitos muito amassados, t ipo assim, os professores, eles passam 

fórmulas, coisas, mas nunca, o que tem por trás daquilo e acaba que a gente, a Matemática vai se tornando 
muito, tudo mais. Então, eu esperava aprender a teoria da Matemática e não só ela pura e aplicada, mas como 
que ela se desenvolveu, como que ela chegou até ali, então, foi a expectativa que aliás ela foi realizada, né. 
Eu aprendi muita coisa.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

 Ausência da HM na educação básica; 
 Considerações sobre o ensino por reprodução; 

 Distanciamento entre teoria e prática. 

F
P

2
 Sim, de aprimorar os meus conhecimentos e aprender mais a respeito da Matemática.   

 

F
P

1
5

 

Expectativa é que ela fosse, t ipo igual como o próprio nome diria, é falar sobre a Matemática, cálculo, 

alguma coisa assim e para mim ela foi isso. Eu não imaginava que ela tratava além dessas formas de pensar, 
que é cálculo, essas coisas, eu vi que ela está entre muitas coisas, t ipo, vem da cultura, ela trata sobre a 
cultura da Matemática, t ipo os povos, por exemplo, que pelo fato de eles “contar” tal hora através da sombra 
e essas coisas. Aí para mim ela teve esse choque. 

 Contextualização; 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

 Interpretação histórica ingênua; 

 Não associava HM à diversidade cultural. 

F
P

1
6

 A expectativa era de compreender um pouco mais do estudo da HM, do que levou o cálculo, como que o 
cálculo foi desenvolvido dentro do conceito histórico. 

 Contextualização; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora. 

 Interpretação histórica ingênua. 

    Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 5 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Muito mais além do que eu esperava, o curso de História da Matemática me ajudou 
bastante. Como eu disse, eu pensei que a História seria uma matéria muito maçante, muito 
é isso, e isso, aquela pessoa fez isso e isso, em tal data, eu acho que foi muito melhor do 
que eu pensei./ Acho que sim, acho que a partir do momento que eu tenho que entrar numa 

sala de aula para dar aula e lecionar, eu vou procurar de onde que as minhas matérias 
surgiram, até porque se você for pensar, eu como aluna gostei de saber o porquê, por que 
não meus futuros alunos não vão querer saber mais, aprofundar mais nisto? 

 Contextualização; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM como metodologia de ensino; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
8

 

Como antes, que eu imaginava que seria chato, não. Mas depois que eu entrei e vi que era 
diferente, até o final do semestre, foi muito bom, a nossa ida à escola, nossas reflexões que 

a gente teve na sala, foi diferenciado. / Aprofundar sim, não sou muito boa em letras, não 
é? Em questão de palavras, mas creio que tudo tem a base da história ali e a gente tem que 
saber, a gente da Matemática tem que saber isso, mesmo que a gente faça só contas e tal, 
mas a gente precisa saber o que foi no passado, por quê, qual a situação que a gente vai 

usar, a gente tem que sim, aprimorar nesse contexto histórico.  

 Aproximação da universidade com a escola. 
 Contextualização; 

 Desenvolver criticamente a HM como forma de aprimorar os conhecimentos 
durante os estudos dentro dos conceitos matemáticos; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos; 

 Dificuldade com a leitura e a escrita. 

F
P

2
2

 

Sim. Sim. Aliás, eu tenho um livro de Matemática que eu estou estudando ele para umas 
provas e em cada tópico, tipo um conceito, por exemplo, função e outras coisas, eles 

sempre trazem um texto que trate de HM de alguma coisa relacionada a isso, desde os 
primórdios da humanidade e aí eu achei uma fonte de eu poder aprimorar meu 
conhecimento sobre a HM, até para eu aplica-lo e utilizá-lo futuramente, como professora.  

 Busca das origens; 
 Desenvolver criticamente a HM como forma de aprimorar os conhecimentos 

durante os estudos dentro dos conceitos matemáticos; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM como metodologia de ensino. 

 HM nos livros didáticos; 
 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
 

Até além, eu acho. Porque eu aprendi bastante. / Creio que sim, porque apesar de a gente 
passar seis meses, não “foi” seis meses mas, quase seis meses juntos, aprendendo a respeito 

da história, de toda a concepção, das origens, de onde veio, onde foi o começo total. Creio 
que tem muito ainda para aprender. 

 Contextualização;  
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 HM é trabalhada apenas na disciplina HM e não nas outras disciplinas da 

formação inicial; 
 Duração do curso. 

F
P

1
5

 

Eu acho que sim porque além de eu aprender o que eu imaginava, eu fui além. Então, 
ultrapassou minhas expectativas, que eu imaginava sobre ela. / Sim, eu acho bem, eu acho 
importante. Na minha opinião, o profissional matemático, ter uma especialização nessa 

parte, tentar entender além, porque a gente teve o básico, mas só esse básico que a gente 
teve, já abriu a mente da gente de um jeito que a gente não imaginava. Então eu seguiria 
sim, se eu tivesse a oportunidade de ampliar mais nessa área. Eu achei ela muito 
interessante.  

 Desenvolver criticamente a HM como forma de aprimorar os conhecimentos 
durante os estudos dentro dos conceitos matemáticos; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 

 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 HM é trabalhada apenas na disciplina HM e não nas outras disciplinas da 
formação inicial. 

F
P

1
6

 

Claro, foram alcançadas. /E eu acho que a HM é um bom conceito para se levar para a sala 

de aula, explicar para o aluno, como foi criado, para quê que foi criado, porque soma a 
mais com o interesse do aluno.  

 Busca das origens; 

 HM como metodologia de ensino; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta.  

 Considerações sobre a distinção entre a Matemática escolar e a Matemática 
usada cotidianamente. 
 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 6 da entrevista OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 Sim, se transformou um pouco porque, não são só fatos, não é dado um fato, assim que cada 
pessoa foi isso, isso e aquilo outro, na verdade foi dado algum conhecimento prévio, que eles 
têm de concepções, achismos, digamos assim, para a gente desenvolver nosso conhecimento. 

Então, transformou a minha questão do aprendizado da História, na verdade.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
8

 
Muito, igual eu te falei. Eu achava que ia ser uma coisa bem chata, só papinho, só, sobre 
Newton, esses velhinhos lá de antigamente, e não ia dar abertura para a gente, pensava que ia 
ser uma coisa mais fechada, o professor só falar e aluno escutar e foi diferenciado, a gente 
conseguiu se comunicar ente si, dar ideias que a gente tinha, foi diferenciado.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemát ica mais interessante e menos pronta. 

 Interpretação histórica ingênua. 
 Considerações sobre o ensino por reprodução; 

F
P

2
2

 

Elas se transformaram sim, porque antes de eu estudar a matéria, eu não fazia noção do que era 

aquilo. Então quando você aprende algo e começa a deixar aquilo mais abrangente para você, é 
como se você fizesse uma parte de transcendência, seu cérebro, ele pula, parece que ele passa 
de um estado para um estado mais avançado e aí, cada vez você vai ficando mais curioso para 
saber mais a respeito daquilo, quando você gosta daquilo que está estudando, e aí como a HM 

também não se resume apenas como a história, você estuda várias psicologias, sobre o ser 
humano, porque a Matemática é muito coligada ao ser humano em si e foi muito interessante 
alguns artigos que nós estudamos ao decorrer da disciplina, como aquele sobre a criatividade 
(MENDES), que achei muito interessante, porque você pode relacionar várias coisas distintas, 

num mundo em que você normalmente fragmentaria da Matemática e fazer uma junção dela 
que, te transforma, te ajuda muito, auxiliar você tanto na educação, na docência, quanto como 
ser humano mesmo, crítico, pensante e “sociável” – social. 

 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  

 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 Fragmentação de conceitos e disciplinas. 

F
P

2
 

Sim. A Matemática, a gente pensa que ela é exata, só exata, não tem mais nada para se fazer, 
mas não é assim que funciona, não tem como você saber a fazer, se você não sabe de onde veio, 

para onde vai, como que tudo que começa, um problema que você tem que resolver. Só conta 
não é a Matemática, tem mais do que isso, vai muito mais além.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 

F
P

1
5

 

Sim, porque no ato, eu pensava que ela era normal, disciplina como as outras, que eu ia ficar 
apenas tratando a história de algo, ela se transformou para mim no ponto de ir além daquilo que 
eu imaginava. Por exemplo, na hora que falou que tal cientista não tinha nada a ver com a 

Matemática, era um físico, falou que fez isso, ó, tem a ver com a Matemática, mas eu percebi 
que ele falou do meio científico, porque a nossa matéria é uma ciência. Então eu observei o 
seguinte, que ela além de manipular sobre aquela história correta, ela te leva a outras e aquela te 

leva a outras, na hora que você for ver, chegando lá no finalzinho, você vê que é uma coisa só, 
então foi esse o interesse que ela me chamou. Eu achei essa parte, incrível, porque eu não 
imaginava que uma matéria poderia te levar a várias. Então essa foi a minha concepção dela.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 Fragmentação de conceitos e disciplinas. 

F
P

1
6

 

A disciplina ajudou muito para, porque quando você pesquisa no Google, alguma coisa 
relacionada à HM é uma história muito curta, muitas vezes nem tão fácil de achar, então ela 
somou bastante, na parte de estudo. / A HM, ela entra no papel de, mais como um 

entendimento, de como que foi criado, então quando você entende um conceito de como foi 
criado, aí fica mais fácil de você associar, você lembra da história e consegue, por exemplo, 
fazer uma parede no seu cérebro para lembrar do cálculo, isso é importante.  

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 Dificuldade de pesquisar fontes históricas confiáveis. 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 7 da entrevis ta OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Eu entendia como apenas números, incógnitas, equações e tal. Agora eu vejo que a Matemática é mais 
uma ferramenta histórica, humana, é como que, eu vejo como que os antepassados tinham que 
desenvolver moradias, agricultura, medir, esse tipo de coisa, e eu vejo que isso, era necessário a 
Matemática, então a Matemática foi uma ferramenta, realmente uma ferramenta, antes eu via apenas 

como números, contas, mais, vezes, dividir. 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 
 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

 Não associava HM à diversidade cultural; 
F

P
2

8
 

Antes, como eu falei, seria uma coisa monótona, professor, aluno, só aquela discussão ali, e parava ali, 
mas não, hoje eu entendo que a HM não é só isso que a gente tem em sala, igual, a gente fala que a 
gente é uma geração que pegou tudo criado e não pode mudar isso que foi criado, mas não, igual eu 
pensava, ah! Então eu já vou usar essa fórmula e quando eu comecei a me aprofundar mais nessa 

Matemática ali, porque eu não dava muita atenção no começo, tipo, as ideias que eu tinha, a impressão 
que eu tinha é que seria chato, depois que eu fui ver que era algo diferente ali, me mostrou que, 
mesmo tendo algo criado, eu posso fazer um caminho diferente do que os outros fizeram, posso mudar 

algumas coisas, não que eu vou mudar tudo, mas posso fazer diferente do que os outros “fez”, então, a 
questão de eu ser só um matemático antes, igual eu pensava que ia ser só mais um entre os milhares 
que tem e hoje eu posso ter a percepção de que eu posso ser diferente de todos.  

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta.  
 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

 Não distinção entre o matemático e o educador matemático; 

F
P

2
2

 

Eu tinha vários conceitos básicos do que era História da Matemática, só sobre questões realmente de 
estudar um pouco da teorização de alguns conceitos, mas nada específico, nenhum conceito 

específico. E hoje, eu vejo que a HM é um estudo de teorização de todo um processo de evolução da 
Matemática e o mais importante é que ela não teve um processo efetivo e finalizado. A Matemática 
está em constante evolução e ela precisa ainda de estudos e de mais avanços, cada vez, com certeza ela 
exatamente a evolução do homem e, se a gente não parou aqui, ela também não. Então, é uma das 

coisas que eu venho pensando, ultimamente, tem relação com a HM.  

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 
 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 

 Distanciamento entre teoria e prática. 

F
P

2
 

Na verdade, eu não tinha, assim, um entendimento lógico da HM porque quando você começa a 
estudar lá no prezinho e vai subindo, você aprende que 1+1 “é” 2, mas não sabe o porquê, você não 
sabe de onde veio, você não sabe o porquê, você não sabe quem começou, você não sabe como que 
chegou ali e, através da HM, a gente pode perceber que tudo tem um porquê, uma lógica exata de cada 

detalhe da Matemática.  

 Aproximação entre a HM e a Educação Básica; 
 HM como metodologia de ensino. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

F
P

1
5

 

Se você me perguntasse antes, eu diria é sobre a história de Pitágoras, sobre o Teorema dele, por que 

que surgiu ou por que que cálculo diferencial é cálculo diferencial e não outro. Isso seria o que eu 
falaria, eu não teria conhecimento nenhum, agora hoje, se alguém me perguntasse, eu falaria, além de 
trabalhar a história, não é só do cálculo, trabalha da cultura, como a Matemática enraizou na cultura da 
sociedade, como ela foi importante para o homem, não apenas em forma de calcular, como por 

exemplo, de marcar dias, séculos, anos, além disso, ela também, além de ser usada em sala de aula, 
apenas para ficar em sala de aula, t ipo o Teorema de Pitágoras, para grandes construções, grandes ... 
como as pirâmides. O que você imagina é claro, é um baita matemático que fez aquilo, mas você já 
pensou a história que o cara tinha por trás, além do cálculo, ... quadrado, tan, tan, tan, ele tinha a base 

dele, t ipo, aquilo para ele era uma cultura, então a Matemática está enraizada na cultura, os egípcios 
são um belo exemplo, egípcios e romanos. Olha essa grande arquitetura e os legados que eles 
deixaram para a gente. Hoje, é isso que eu falaria, se fosse resumindo seria, para mim seria a HM uma 
cultura enraizada na Matemática, social e no meu caso, o modo de ensino. Você estaria tentando 

ensinar para a criança a verdadeira realização do matemático, não a sua suposta criação.  

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 HM como metodologia de ensino; 
 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 

 Considerações sobre a distinção entre a Matemática escolar e a 
Matemática usada cotidianamente. 

 Não associava HM à diversidade cultural; 

F
P

1
6

  

 

 

 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 8 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Sim, eu acho que ela pode potencializar bastante, porque eu acho que pode mudar também a 
visão dos alunos sobre a Matemática, como a minha visão também mudou. Então a HM tirou 
muito do que, daquele, a Matemática é isso ou não é isso, porque pode ser mais do que, apenas 
fatos, pode ter uma história elaborada por trás, entendeu? Não é exatamente uma história exata, 

não é uma ciência exata, porque pode ser mais elaborada, pode ter outros conceitos. Então sim, 
pode potencializar o ensino da Matemát ica. 

 Aproximação entre a HM e a Educação Básica. 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 
 HM como metodologia de ensino; 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 Interpretação histórica ingênua. 
F

P
2

8
 

Ah, sim. Eu lembro de uma aula que falava que o professor tinha que ter uma intimidade com o 

aluno, não só querer levar algo pronto para ele, mas causar curiosidade nele e tal, e isso eu pus 
na minha cabeça: estou fazendo licenciatura é para ser professor. Então, creio que a HM me 
ensinou um pouco mesmo, o que é ser um professor realmente, não só a parte da História e da 

Matemática, mas foi tipo, uma escola para professor, no caso, eu vejo isso que vocês influindo 
em tudo, aquelas matérias todas que são escola para professor, que a gente que vai ser um 
professor futuramente. A HM em si foi a própria escola, sem ser as outras matérias, ensinou a 
ser um professor e nossa ida ao colégio JK, lá nós tivemos a nossa primeira experiência com os 

alunos mesmo. Nossa primeira experiência na sala de aula e foi muito importante para cada um 
aluno ali, acho que nenhum tinha ido na escola mesmo, cara a cara com o aluno, então foi 
impactante. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 

 Aproximação entre a HM e a Educação Básica. 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

F
P

2
2

  

 

 

 

F
P

2
 

Sim, se a gente for pegar a Matemática em si e fazer uma análise geral, melhor dizendo você 
não vive sem ela, não tem como você viver e, não é só ir lá, fazer a continha bonitinha, você 

precisa dela para praticamente tudo que você faz na sua vida hoje, você precisa da Matemática, 
tanto na parte de cálculo, quanto na parte geométrica, tudo, até na arquitetura do próprio prédio 
que a gente está hoje aqui, sem a Matemática não tem como. 

 Entendimento da Matemática como uma construção humana. 

 Considerações sobre a distinção entre a Matemática escolar e a Matemát ica 
usada cotidianamente; 

 Distanciamento entre teoria e prática. 

F
P

1
5

 

Posso dizer que sim, porque eu aprendi a matéria, apesar de ser uma base, mas essa base foi, 
t ipo, avassaladora, porque além de eu estar estudando aqui, eu estudava em casa, porque eu 
achava interessante sobre o Ubiratan (D’Ambrósio), não sabia que esse homem existia, descobri 
e ouvi o quanto é incrível as matérias dele e eu não tinha parado para observar antes. E eu acho 

assim que eu levaria isso para o ensino, por exemplo se meu aluno chegasse e perguntasse para 
mim: Professor, por que do cálculo? Aí, eu chegaria nele e falava: Não, por que que o cara 
criou? Ainda, veja o cálculo, esquece o cálculo, vamos focar no cara, em qual foi a necessidade 
daquela época para que isso surgisse, não porque que o cálculo é assim e assim, vamos entender 

o contexto da época. Para mim seria, essa parte para ensinar seria ótima, de você não ensinar 
apenas a Matemática pura, você ensinaria porque naquela época necessitava, o que ela fez para a 
gente hoje, quais foram as transformações que elas realizaram? Para mim, a HM seria isso, para 
o ensino eu iria tentar levar esse método. 

 Busca das origens; 
 Contextualização; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM como metodologia de ensino; 

 Instigação para a pesquisa. 

 Distanciamento entre teoria e prática. 
 

F
P

1
6

 

Eu diria que sim. O estudo da Matemática é muito importante na essência desse estudo, teria a 

dizer que eu compreendi ela. Eu acho que fica mais fácil a partir da compreensão de como foi 
desenvolvida a história por trás do cálculo, fica mais fácil de o aluno ter uma noção, de como foi 
criado e isso é importante porque você tem um interesse a mais. 

 Busca das origens; 

 Contextualização. 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento. 
 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 9 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Sim, eu disse anteriormente que talvez saber da história pode me dar uma base, uma confiança 
melhor para entrar dentro de sala de aula e não passar o conteúdo nu e cru, por exemplo, eu 
posso falar, contextualizar a história, por exemplo, uma função do segundo grau, do teorema de 

Pitágoras, do teorema de Tales. Eu posso contextualizar porque aquilo foi preciso, o que foi 
usado anteriormente e isso pode estimular o interesse dos alunos a entender melhor a 
Matemática. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 
 Busca das origens; 
 Contextualização; 

 Desenvolvimento da criticidade; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento. 

F
P

2
8

 

O impacto que causou na minha vida é o que eu o que eu quero causar nos meus alunos 
futuramente, igual, quando eu tiver um encontro com a sala de aula mesmo, em si, eu quero 

levar algo novo para os meus alunos, não quero ser um professor igual todos foram, quero ser 
diferente deles, eu quero ensinar diferente, eu quero que eles aprendam mesmo, que não seja só 
uma coisa, ah, eu aprendi e amanhã eu esqueço, eu quero ser diferente na vida deles, eu quero 
ser diferente um professor diferente. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 
 Desenvolvimento da criticidade; 

 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 
 Preocupação com a efetiva apreensão dos conceitos e conteúdos trabalhados 
em sala com os alunos. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

F
P

2
2

 

Acredito que sim. Nós temos o clube de Matemática aqui, que aos sábados a gente se reúne para 
desenvolver projetos sobre novos conceitos de psicologia da educação, para aplicar eles dentro 
da sala de aula. Um desses sábados, a gente se reuniu e nós falamos, eu até embasei num 

argumento, no artigo do D’Ambrósio, em questão do indivíduo dentro  da sala de aula, da 
Matemática multiculturalizada, assim, eu usei esse termo, mas nem sei bem o significado dele, 
falo em questão da Matemática, ela tem uma linguagem universal quando ela é pura em questão 

de números, mas a forma que ela é compreendida pelas pessoas é completamente diferente 
devido à diversidade da cultura delas. Então tendo essa diversidade de culturas, dentro dessa 
formação inicial nossa, dentro da disciplina HM, não só na disciplina, mas todo o estudo, todo o 
desenvolvimento que a gente teve, particularmente, a gente poder desenvolver isso futuramente, 

dentro da sala de aula, é a gente entender a diversidade dos nossos alunos, para a gente poder, 
cada vez ajudar o indivíduo em sua particularidade mas também, todo ele, toda a globalidade 
dele, porque é difícil tratar todos de forma igual, mas a gente não pode pensar que todas as 
pessoas são iguais, temos que levar em consideração todas as diferenças que elas têm.. É uma 

forma que, além de professora a gente tem que humano também. Então, eu acho que é um dos 
auxílios que nos deu a HM, me ajudou bastante foi ter essa noção de humanização dentro da 
sala de aula. O professor, ele não é só um professor, ele é um professor e um ser humano e ele 
está rodeado de outros seres humanos que também tem vidas fora da sala de que as vezes eles 

precisam de certo auxilio, que não é só aquela matéria, aquela disciplina que ele está 
desenvolvendo com ele, não é só aquele  mas é algo mais humano, que quer ele valorizar a 
cultura do outro, aí ele consegue manter o contato com o aluno e assim, as vezes, até o aluno 
consegue adquirir e aprender mais aquilo que ele está tentando passar, propagar para a sala de 

aula 

 Contextualização; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Entendimento da Matemática como uma construção humana; 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta.  

 Considerações sobre a distinção entre a Matemática escolar e a Matemática 
usada cotidianamente; 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento; 
 Não conseguir atender adequadamente a diversidade dos alunos em sala; 
 Padronização dos conhecimentos e homogeneização biológica e cultural 

(D’Ambrósio, 2005, p. 113)  

F
P

2
 

Eu creio que sim, porque através das dinâmicas que foram feitas em sala de aula, através de 
todo o contexto, do seminário, a gente aprende a ser uma pessoa mais abrangente, assim, que eu 
falo, é, que busca mais, quer sempre saber mais um pouquinho, quer sempre estar pesquisando, 
aprendendo, aprimorando. Não dá para falar que vai ficar só ali, parado não, a gente tem que 

estar sempre, a gente aprendeu na sala e inclusive que ela se transforma sempre, ela sempre está 
se aprimorando, está sempre no meio. Então não tem como a gente parar, a gente tem que estar 
ali buscando, sempre buscando. 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Necessidade da formação contínua. 
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F
P

1
5

 

Sim, pode. Pelo fato que eu havia falado no caso, porque eu levaria para o meu aluno, não 
apenas como muitos professores que chegam e apenas só quer dar sua aula e não tenta explicar 
para o aluno o porquê. Tem uns que até explicam, mas o que tem a ver com o cálculo, já até, 
não está errado, não está, mas ele, t ipo, deixa faltando um pedaço para o aluno. Eu acho que 

isso é que as vezes não cativa o aluno, falar que Matemática é chata, é difícil, porque eles 
prendem no aluno apenas a metodologia do ensino matemático e esquece que no meio da 
Matemática há história, uma história que pode, tipo, o moleque achar incrível e falar: Professor, 
eu não sabia. T ipo, igual a história de Gauss, se eu chegasse para o meu aluno hoje de 5º ano e 

falasse que foi, t ipo, uma criança que descobriu uma PA e uma PG, eles falariam: Isso é meio 
impossível, cara! Descobriu e isso para a minha opinião, inspiraria eles a estudarem, a eles 
verem que não é difícil, a dificuldade está na mente deles, por causa de quê? Por causa da forma 

que o professor foi implantando. O professor implantou aquela dificuldade, talvez a família 
também não colabora muito, verdade. Mas eu acho que, na minha opinião, professor ele tem 
que ser a segunda família do aluno. Então, na minha opinião a disciplina tem que estar focada 
nisso. Na minha iniciação “inicial” seria isso, tentar fazer o aluno ficar mais próximo de mim, é 

claro, respeitando tudo, ok, mas tentando passar para ele, aquele gosto que você tem pela 
matéria, talvez ele não se torne um matemático, mas talvez ele supostamente, t ipo, acaba 
gostando e levando para os seus futuros filhos e as gerações, essa é a ideia. Acho que é tentar 
trazer para o aluno, a identificação com a matéria. 

 HM como metodologia de ensino; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 
 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 
 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento; 
 Interpretação histórica ingênua; 

 O professor considerado como o centro do processo educativo. 

F
P

1
6

 

Eu acho que sim porque conforme foi dada a matéria, a gente aprendeu muito com a HM e, 

tipo, eu acho que só tem a somar com o que a gente aprendeu dos conceitos para quando a 
gente, realmente, for dar aula. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor. 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento. 

 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 10 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Foi importante porque não foi só o professor falando, foi o aluno lendo e tirando suas próprias 
conclusões, e daí desenvolvendo o pensamento de outros alunos, e assim a gente pegar a opinião 
do próximo e complementar sua opinião e aí ter um pensamento diferente sobre o mesmo 

assunto. 

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como enredamento do 
aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das atividades; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 

 Instigação para a pesquisa. 

 Interpretação histórica ingênua. 
F

P
2

8
 

Como eu falei, a HM foi um curso para mim, de ser um professor, como ser um professor mesmo 
que vai ensinar, vai ser diferente porque normalmente os professores saem com a ideia que vai 
passar uma questão para o aluno, o aluno vai ter que usar a fórmula que ele quer e chegar na 
resposta certa que ele quer, ele quer saber do caminho só o que ele quer e, na HM, eu aprendi que 

não importa só o resultado final com aquela fórmula, tem que saber o caminho todo que foi, que 
ele levou, ele pode fazer diferente da minha ideia, no caso. O caminho é importante. Exatamente. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 
 Consideração dos processos de desenvolvimento conceitual, não dos 
resultados finais. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução. 

F
P

2
2

 

Nessa questão eu posso utilizar como exemplo o dia que nós teorizamos o trabalho e aplicamos 
ele lá na intervenção. No dia, os alunos já haviam visto sobre o Teorema de Tales, que foi o tema 
do nosso grupo, eles já tinha um pouco de noção sobre o que que era, em questão de retas 

paralelas cortadas por transversais, mas ninguém tinha nenhuma noção, do porquê, como que era 
formalizado aquilo e como aquilo foi desenvolvido ao decorrer da história, quando nós 
mostramos para eles, por meio de uma maquete  e uma pirâmide feita de papel, no chão, com rio 
assim, de plástico, eles se fascinaram com aquilo e acharam muito interessante, porque quando 

era mostrado para eles, só no quadro, com o professor fazendo cálculos, sem outras questões, 
envolvendo problemas cotidianos, mas nunca além disso, eles viram Matemática de uma forma 
muito diferente do que eles vêm  no dia-a-dia deles. Então, foi uma prova para a gente que as 
vezes você desenvolver a Matemática e toda a globalidade dela, mostrar que ela é além daquilo é 

mostrado, normalmente, para as pessoas, você pode tornar ela mais “chamativa”, é mais 
interessante, menos monótona, menos chata, como uma matéria difícil, como uma matéria que 
ninguém gosta, que só quem é bom na Matemática é que é inteligente, as coisas não funcionam 

dessa forma, que ser Matemática vai além do que só aprender a calcular, vai além disso, é mais 
ser humano também. Então, eu acho que ensinou bastante nossas reflexões a forma como que a 
gente falava com eles, nós não éramos superiores a eles, nós estávamos no mesmo patamar, 
porque nós também somos estudantes. Então se a gente parar para pensar, o professor é um 

eterno estudante, então ele nunca vai ser superior ao aluno, ele sempre vai estar no mesmo 
patamar que ele, ele está ali, aprendendo a ensinar e o aluno está aprendendo o que é ensinado. 
Então se ele sempre renovar a forma de ensinar, ele também vai estar sempre aprendendo junto 
com o aluno e o aluno aprendendo junto com ele, então é uma aprendizagem recíproca e que é 

bom para ambas as partes. 

 Aproximação da universidade com a escola; 
 Contextualização; 
 Desenvolver criticamente a HM como forma de aprimorar os conhecimentos 

durante os estudos dos conceitos matemáticos; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 

 Distanciamento entre teoria e prática; 
 O professor considerado como o centro do processo educativo. 

F
P

2
 

Ah, você fala assim, por exemplo, a Matemática que a gente aprende lá na escola normal, assim, 
quando você começou a ser alfabetizado, com o que você tem hoje, com o que você está 
aprendendo na faculdade hoje. Eu creio assim, que é como se o mundo fosse um e aí quando 
você chega é outro completamente diferente, parece que você nunca viu Matemática na sua vida, 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 
 HM como metodologia de ensino. 
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parece que você não sabe o que que é, parece que você não sabe nem contar, é incrível, mas é a 
relação de uma com a outra é igual eu falei para você, é como se fossem mundos diferentes. Teria 
que ser um embasamento, ter um fundamento assim, como se diz, ter uma relação, mas não tem. 
Se você for colocar em prática, não tem, porque o professor lá do ensino fundamental e tal, está 

lá dentro da ementa dele, é isso e pronto e acabou não quer saber de dar uma dinâmica para você 
aprender melhor, ou ele não quer saber de te dar uma pesquisa para você falar que aquilo não é 
aquilo que ele está te, ele não aceita que ele está errado e pronto, é aquilo e pronto. Não tem mais 
nada para ser feito. / A HM pode ser uma metodologia para potencializar o ensino da Matemática 

sim. 

 Ausência da HM na educação básica; 
 Ausência da HM na matriz curricular, de acordo com a BNCC; 
 Considerações sobre a distinção entre a Matemática escolar e a Matemática 
usada cotidianamente; 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento; 
 Universidade como prolongamento do ensino básico. 

F
P

1
5

  

 

  

  

F
P

1
6

 

Eu acho que a HM entra mais no entendimento do aluno e como foi o conceito do que foi criado 

no cálculo. Então, o aluno fica mais por dentro do assunto e isso ajuda muito, no conceito de ele 
aprender. / Quem foram essas pessoas? Como chegaram a esse cálculo? Qual o conceito na época 
(FP16 quis dizer contexto: político, social, etc.)? 

 Busca das origens; 

 Contextualização; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em todo o seu 
processo de desenvolvimento. 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 11 da entrevista OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Opiniões de historiadores, a vida dos estudiosos que desenvolveram, porque assim você pode se 
colocar na posição deles e o que os levou a desenvolver tal preceito matemático. Eu acho 
importante também saber em qual época foi desenvolvido cada teorema, cada função, cada coisa 
que foi desenvolvida e, também, ouvir a opinião de outras pessoas, de historiadores sobre o 

assunto, acho importante. / Talvez opiniões supérfluas sobre o assunto, às vezes, assim, de outras 
pessoas que não tem muito entendimento, às vezes fala, interferindo um pouco no aprendizado. 

 Busca das origens; 
 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 
 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como enredamento do 
aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das atividades; 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Interpretação histórica ingênua. 
F

P
2

8
 

Não vi algo irrelevante, acho que, talvez o que não seja interessante para mim, foi interessante 
para outro aluno. Porque nem sempre vai agradar a mim e vai agradar a outro. Então, teve coisas 

que me agradaram mais e teve coisas que não foi tanto, assim, tipo. Nossa! Me agradou a ida no 
colégio, a intervenção que teve, a preparação é mais difícil, a questão de você pensar, saber como 
que a gente vai dar, é diferente. Igual, a gente pensa em uma coisa e chega lá a gente tem outra 

base totalmente diferente, a gente vai ver mesmo como é o aluno, como o aluno vai te tratar, igual 
tem salas que passaram por mim que eram mais fáceis de lidar, eles conversavam mais sobre a 
questão mesmo, teve outros que conversavam em grupinhos, que atrapalhavam mesmo. Então a 
ida na escola, me fez ver os dois lados da, do que é ser um professor, o lado ruim, tudo tem seu 

lado ruim e o seu lado bom. Muitas vezes nós não vamos ser respeitados, mas a gente tem um 
caminho que leva para que você ser respeitado e eu quero fazer esse caminho, que eles me 
respeitem pelo caminho que eu fiz. / Comentários de alguns outros alunos, que não envolvia, sabe, 
que tem as vezes que, igual, você levava alguma reflexão e acabava indo para outra ideia, 

totalmente diferente, igual um aluno estava focado, prestando atenção, dava alguma opinião que 
estava dentro do assunto, mas outros iam lá e saiam totalmente do assunto, acho que a diferença é 
que o aluno que quer alguma coisa mesmo e o outro que só vem para atrapalhar, tem um pouco 
disso ainda, infelizmente, no começo a gente vai ter esses para atrapalhar, aí acho que a partir dos 

comentários de alguns alunos que não querem mesmo, está ali para estudar mesmo só porque os 
pais obrigaram, fez um pouco a aula sair do rumo, algumas, só que essa ...  

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 
 Aproximação da universidade com a escola; 

 Contextualização; 
 Desenvolver criticamente a HM como forma de aprimorar os conhecimentos 
durante os estudos dos conceitos matemáticos; 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
2

 

Desde o começo, das reflexões que mais foram importantes para mim, inicialmente foi o artigo do 
D’Ambrósio, da questão da sociedade, a Matemática, a cultura e seu ensino, porque ele consegue 
abordar vários temas dentro de um artigo só. Em que eu consegui relacionar eles a um mundo em 

que eu estava vivendo, quando ele falava da preocupação do indivíduo com o próximo, assim, que 
um indivíduo precisa conhecer mais, para conhecer melhor sobre ele mesmo e sobre o mundo que 
o rodeia, e como que ele poderia tratar isso, dentro da sala de aula, a questão que ele trata da 
humanização do Programa Etnomatemática, enquanto nós discutíamos e eu ouvia opiniões 

 Contextualização; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como enredament o do 

aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das atividades; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto. 
 Desenvolvimento da criticidade 
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divergentes, dentro da sala de aula, em que, apesar de ela serem divergentes, elas conseguiam se 
convergir, que todo mundo tinha um propósito ali e que a gente podia unir esse propósito para um 
bem maior. Foi inspirador, na verdade, foi um dos motivos que levaram a querer gostar dessa 
questão da docência, de ser professor, que por mais que tenha algumas desavenças durante esse 

processo, ele é muito “recompensatório”, em contrapartida. E teve outros também que, com 
cada..., eu me surpreendi, as vezes com certos comentários, de porquê ..., as vezes nós somos 
estamos acostumados a ficar em um meio tão fechado que, quando a gente é “aberto” para falar o 
que a gente quer, a gente não sabe o que falar, mas quanto mais a gente refletia, parece que a 

gente ia teorizando um conceito que a gente nem imaginava que ia conseguir saber falar daquela 
forma, né. Então, na verdade o que eu mais gostei de todas essas reflexões, foi que me ajudaram a 
ser mais crítica (a questão da formação do professor mais crítico e questionador), a pensar mais 

sobre o mundo que eu vivo, sobre o que eu quero e o que eu quero em relação às pessoas, o que 
elas esperam de mim e o que eu espero delas. Acho que em relação a tudo mesmo, foi de bastante 
ajuda para mim, particularmente. / Não. Acho que não teve nada que não fosse necessidade para 
mim, eu valorizo bastante todo o conhecimento que a gente adquire a partir de quando a gente 

nasce até o nosso último momento de vida. Então, todo o conhecimento que eu pude adquirir, que 
eu pude buscar, que eu tive a curiosidade de ir atrás foi relevante, eu consegui assimilar ele a 
alguma situação minha de vivência, de qualquer coisa, me ajudou bastante. 

 Distanciamento entre teoria e prática; 
 O professor considerado como o centro do processo educativo. 
 

F
P

2
 

Eu acho assim que, não tem como você aprender uma coisa, sem saber as origens dela, tem que 
saber de onde ela veio, qual o fundamento, o porquê. Porque, como você vai aprender uma coisa 

para você ensinar se nem você mesmo sabe? A hora que você estiver lá na sala de aula, quando o 
menino olhar lá: Professora, mas por que isso? De onde veio? Como é que você vai responder se 
nem você mesmo sabe a origem? / Creio que não, acho que por mais que a gente tenha estudado, 
foi pouco tempo, mas parece que ainda falta é mais e não ter tirado nada, creio que tem muita 

coisa ainda, bastante ainda para ser aprendido, bastante ainda para a gente estar pesquisando, tem 
muito matemático ainda perdido aí, para a gente achar.  

 Contextualização; 
 Busca das origens; 

 Necessidade de informações para além dos conteúdos específicos. 
 Instigação para a pesquisa. 

 Interpretação histórica ingênua. 
 Distanciamento entre teoria e prática; 

F
P

1
5

 

Os debates foram importantes pelo fato de ver a opinião do outro, no caso, eu tinha uma opinião 
sobre tal coisa daquele conteúdo, mas estávamos tratando o mesmo, só que o outro já 
desconsiderava, então para mim se levar essa metodologia para o ensino, essa parte, não apenas o 

professor só, pegar falar e pronto. “Não é assim, e se você falar que está errado, eu tiro nota”, tipo, 
você tem que pôr o aluno para te questionar, foi a mesma coisa que aconteceu com a gente na 
intervenção, ele questionou a gente, ele falou: Por que eu falo e eles não fez o cálculo assim e 
assim? Ele está errado? Não sei. Talvez ele estaria certo e ele questionou: Por que eu não poderia 

fazer assim, assim, se seria mais fácil? Eu acho que seria isso, os debates me ensinaram a ouvir a 
opinião do próximo, tentar encaixar a opinião do outro na minha e nós juntos tentarmos a um 
resultado melhor. No caso, é isso que eu tentaria passar para os alunos, a prática de um questionar 
o outro, debater, eu acho que todo professor deveria tirar ao menos uma aula, colocar os alunos 

para debater, esquecer apenas o cálculo, tentar focar no contexto histórico ali “fixado”. No caso 
seria, na minha opinião algo muito bom. Muito relevantes, contribuiu bastante para o aprendizado 
do aluno, no meu caso, no meu aprendizado, que eu não imaginava, tipo, talvez o outro já 

conhecia aquele determinado personagem, bem, talvez a opinião dele, seria melhor, porque eu não 
entendia totalmente, acabei aprendendo, eu acho que o debate é relevante sim, porque o outro 
aprende com o outro debatendo. / Não, para mim todos foram importantes, trabalhou todos 
perfeitamente, para mim a história de todos foi, uma encaixando com a outra, porque se você 

fosse ver a linha de tempo, aquele que estava atrás, só conseguiu fazer porque tinha um outro atrás 
dele, até Newton dizia, se cheguei onde estou hoje, é porque subi nos ombros dos gigantes. Então, 
eu acho que eu não consideraria desconsiderar ninguém ou nenhuma parte da matéria.  

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como enredamento do 
aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das atividades; 
 Aproximação da universidade com a escola; 

 HM como metodologia de ensino; 
 Consideração dos processos de desenvolvimento conceitual, não dos 
resultados finais. 

 O professor considerado como o centro do processo educativo. 
 Considerações sobre o ensino por reprodução; 
 Visão linear do processo de desenvolvimento histórico da Matemática.  



203 

 

F
P

1
6

 Foram importantes, essas discussões, elas de certa forma, abriram a cabeça de muita gente e a 
gente aprendeu muito com elas, até mesmo discutir, porque a gente, muitas vezes, a gente não 
fazia isso, em sala, no ensino médio, então isso veio para somar e ajudar até a falar em público. / 
Não consigo visualizar nada não, porque foi tudo muito bem aplicado. Eu acho que está tudo bom.  

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados no enredamento do 
aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das atividades. 

 Ausência da HM na educação básica. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 12 da entrevista  OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Sim, eu percebi lá na intervenção que o grupo de alunos, claro, t inha alguns bastante 
desinteressados, mas pelo menos oitenta por cento de cada sala se interessou muito, fizeram 
perguntas, estavam realmente prestando atenção, ou descobriram no meu caso, sobre Euclides, 

sobre como ele formulou os elementos e eu acho que isso interessou eles, eles perguntaram 
bastante sobre as fórmulas em si, que é a geometria euclidiana em si e sobre fórmulas, as 
contas que tinha que fazer, cada fórmula para calcular área, perímetro e esse tipo de coisa, eles 

se mostraram bastante interessados após aplicar a apresentação. 

 Busca das origens; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

2
8

 
É, fazer uma aula diferente, né. Igual eu falei, ser um professor diferente, na questão de você 

ser diferente. Mesmo que o aluno talvez dê um trabalho, você se tornando diferente, você pode 
envolver o aluno na matéria que você dá, no caso, História da Matemática não é uma matéria 
fácil de lidar, eu sei que, normalmente, os alunos da Matemática estão ali para fazer contas, que 

gostam de fazer contas e a HM tem muita palavra, muito ler. A HM é a filosofia da 
Matemática. Acho que é assim. Juntando todos, a gente não pode ser igual, todos tem um 
pensamento e tal, vou ter um pensamento igual a esse. A gente pode juntar todos e fazer o 
nosso próprio pensamento. 

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 

enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das 
atividades; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta.  

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 
 Padronização dos conhecimentos e homogeneização biológica e cultural 

(D’Ambrósio, 2005, p. 113). 

F
P

2
2

 

Sim, porque como eu disse, se você fizer mais demonstrações de um conceito matemática de 

forma mais palpável, mais tangível para os alunos, eles se interessariam mais por aquilo, eles 
teriam mais visão do que você está fazendo  com eles, é como se você estivesse mostrando para 
eles que você está no mesmo nível que eles e eles sentissem confiança, instigaria a criatividade  
deles , de eles verem como é construído algo e que aquilo não teve fim, que tem uma 

continuidade, instigar a eles a quererem dar essa continuidade e isso também instigaria eles ao 
estudo da Matemática, em particular. Ajudaria bastante no desenvolvimento da Matemática, 
principalmente no nosso país que pela forma que nós vimos por avaliações, que eu acredito que 
sejam métodos totalmente eficazes, porém o nível é muito baixo para a capacidade que nós 

poderíamos ter se a gente tentasse sempre mudar os métodos de ensino desde a educação básica 
até a superior  

 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  

 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 
 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 
enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das 
atividades; 

 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 
 O professor considerado como o centro do processo educativo. 

F
P

2
 

Eu creio que sim, porque uma aula mais dinâmica, com mais aprofundamento, desenhos, as 

vezes você colocar o aluno para pensar mais, para ver aqueles detalhes que talvez nunca foram 
vistos. Igual, lá na sala de aula, a maioria nem sabia o que era uma Geometria Euclidiana, 
assim como eu também, antes de estudar não sabia. Eu acho que é muito importante estar 
levando, para quem não se encontrou ainda com aquelas matérias diferentes, ver que tem muito 

mais coisas, coisa muito mais além do que a gente mesmo imagina. / Foi uma experiência 
única, única em tudo porque na hora que chega lá, primeira turma, com aquele tanto de alunos, 
você olha assim e, Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Aí você vai interagindo, vai 
sendo interessante, você acaba aprendendo mais naquele momento com eles do que o que você 

estudou uma ou duas semanas atrás, aí você fala assim, nossa nem eu mesma imaginava que eu 
sabia disso.  

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor;  

 Aproximação da universidade com a escola; 
 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  
 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 
 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 

enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das 
atividades; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 
 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Interpretação histórica ingênua. 
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F
P

1
5

 

Sim, pode, porque muitas vezes, os alunos, eu já reparei porque eu já fui estudante, né. Você 
tem hora que você gosta da matéria, chega a mulher, vem com tudo e você fala: Nossa Senhora, 
lá vem! Já acaba com o ânimo da sala, é o que acontece na maioria das vezes. Então eu acho 
que a parte de procurar a parte histórica, social e cultural dessa matéria, eu ia falar para o aluno, 

ia chegar assim: Nós vamos trabalhar a HM! Pensa, o cara ia falar: Opa, eu estudei sobre isso 
aqui, professor, eu acho que eu posso debater hoje. Ele ia achar interessante e na parte que ele 
ia procurar sobre esse autor, ele já ia entender cálculo em si próprio, entender, ah, assim, não 
saber fazer o cálculo, mas saber o contexto histórico dele. Isso, no caso ia fazer com que o 

aluno tentasse embasar esse conhecimento com a matéria e na minha opinião ia acabar fazendo 
com que o aluno gostasse porque não ia ser uma história totalmente chata, porque eles iam ver 
que tinha um sentido, eles iam entender, porque a Matemática que se desenvolveu da guerra, 

essas coisas, eles iam entender todo o contexto histórico. Na minha opinião chamaria a atenção 
deles, eles iam começar a gostar porque eles iam perceber que a Matemática não está enraizada 
somente em fazer conta, chegar na sala, fazer conta, fazer prova, fazer conta, eles iam 
compreender que se tratava de um meio social e eu poderia chegar no meu aluno e falar: Você 

já tentou entendeu como aquele prédio foi feito? Beleza “véio”, porque, qual foi o contexto  
histórico desse negócio, vamos esquecer do cálculo nele em si agora, isso seria, porque eu ia 
tentar trabalhar o que veio, para surgir aquele negócio, para aí sim eles começarem a gostar, 
porque quando eles entendessem essa história, eles iam entender mais fácil, porque no caso 

seria a teoria, uma teoria social, eles iam começar a pegar um gosto pela matéria.  

 Busca das origens; 
 Contextualização; 
 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criat ivo;  
 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 
enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das 
atividades; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e questionadora; 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Considerações sobre o ensino por reprodução; 
 Distanciamento entre teoria e prática; 

 Interpretação histórica ingênua. 

F
P

1
6

 

Eu com certeza, eu acredito muito nisso, porque os alunos mostraram interesse nesse conceito 
histórico e fizeram até alguns questionamentos, que mostraram o interesse deles dentro da área 
histórica da Matemática. Eles acolheram bem, tiveram muito respeito por a gente, era o nosso 
primeiro contato com os alunos, então a gente não tinha experiência nenhuma e eu acho que a 

gente foi bem e eles acolheram a gente como se a gente fosse realmente professores deles e isso 
foi bem legal. 

 Aprender para ensinar, aprender a ser professor; 
 Aproximação da universidade com a escola; 
 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 
enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro das 

atividades; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 13 da entrevista OBSERVAÇÕES 

F
P

1
8

 

Não, eu acho que talvez se a HM fosse um preceito dado desde a alfabetização, acho que isso poderia mudar 
bastante o ensino, do ensino médio e do ensino básico. No caso, se fosse falado quem foi cada pessoa desde a 

alfabetização, mudaria muito o que hoje, as pessoas têm como Matemática.  

 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  
 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta. 
 Ausência da HM na educação básica; 

 Interpretação histórica ingênua. 
 Visão linear do processo de desenvolvimento histórico da 
Matemática; 

F
P

2
8

 
Eu acho que todos não, mas a maioria sim. Porque a HM, você falou, ela leva o professor a ter uma didática 
diferente, é igual, para mim, o professor tem que levar a história, não só os numerozinhos certinhos, mas o 

porquê, onde que ocorreu, para que eles fizeram isso, ter toda essa base, antes de levar já o número exato. 
Então, acho que a base que a gente tem, no ensino fundamental e no ensino médio é muito pouca, e eu tenho 
vontade de mudar isso. Ser diferente porque eu vejo a dificuldade que a gente chega aqui no primeiro 

período de Matemática. Igual, teve no início, nas outras matérias que a gente teve, foi muito dificultoso, cada 
um teve uma dificuldade e isso aí não dá base, que é o ensino fundamental e é onde falta muito, tem que 
agregar muitos conhecimentos e a HM é um que tem que ser agregado. / Despreparado, a gente chega aqui 
despreparado praticamente, a gente chega aqui vê uma coisa que a gente nunca viu. Vem falar, ah! Passou no 

ensino médio, mas nunca passou. Então, eu acho que o ensino da Matemática, a HM no fundamental, ele é 
fundamental para criar um conceito em uma criança porque a fase da criança é onde eles aprendem mais, 
então se a gente perder ele ali, a gente perde muita coisa, muito assunto, muito conhecimento pode perder e 
também pode adquirir, eu acho que se levasse, a gente chegaria bem mais preparado aqui na faculdade.  

 Consideração dos processos de desenvolvimento conceitual, não 
dos resultados finais. 

 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  
 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em 
todo o seu processo de desenvolvimento; 

 Universidade como prolongamento do ensino básico. 

F
P

2
2

 

Eu acho que não porque há vários empecilhos dentro da Educação. A gente não pode só considerar um 

sintoma de uma doença e sim toda ela. Porque temos as questões sociais dos alunos, eles têm problemas fora 
da sala de aula, temos a questão política, a questão econômica, então há vários fatores que as vezes criam 
intempéries dentro da educação o que faz com que a HM não possa ser nem de perto a resolução para todas 
os problemas do ensino da Matemática, então, acredito que não é a solução, só, única, para poder resolver 

toda aquela dor, para tentar curar “toda a doença”, mas sim, que pelo menos, que ajudasse, que auxiliasse, 
que tentasse reverter essa situação, que tentasse melhorar algo, porque se você pelo menos der um passo à 
frente, esse passo pode ajudar a ter criatividade, a dar mais outros passos, que possam algum dia tentar deixar 
a nossa educação eficaz para os nossos alunos. 

 Contextualização; 

 Contribuições da HM para o desenvolvimento do pensar criativo;  
 Contribuições da HM para o processo de cognição da Matemática; 
 Desenvolvimento da criticidade; 
 Entendimento da Matemática como uma construção humana. 

 Estabelecimento de conexões coerentes com o contexto; 

 Fatores externos, mas que interferem no processo de ensino e 
aprendizagem; 

F
P
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Não sei se realmente conseguiria, mas pelo menos abriu portas e caminhos para a pessoa pensar que a 

Matemática não é um único caminho, não tem uma única definição, você pode estar buscando, pode estar 
aprendendo e eu creio que a HM em si, trouxe esse pensamento para nós, para os alunos, para a sala. Eu 
creio que, principalmente, nos debates, em que um debatia com o outro, ah! Eu concordo com isso, eu 
discordo com aquilo, trouxe várias perspectivas para você estar abrindo mais a sua mente e não sei, assim, se 

realmente se é, não sei te responder, se seria resposta para todos os problemas, mas que haveria caminho para 
bastante, eu creio que sim. 

 Debate, diálogo, dinâmicas e materiais diferenciados como 

enredamento do aluno nas atividades e dispersão do professor como centro 
das atividades; 
 Desenvolvimento da criticidade. 
 Instigação para a pesquisa. 
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T alvez não todas porque é uma questão que, o aluno e o professor, porque talvez o professor tem uma boa 
ideia no momento, tenta trabalhar aquele foco, mas aí tem o seguinte problema, talvez o aluno, entre si, 
dentro não se encaixa. Eu acho que ela não pode resolver, ela pode tentar apaziguar, tentar chegar o mais 

próximo daquele aluno, tentar chegar nele e falar a seguinte frase: Não é tão chato! Talvez assim ele consiga 
aquela paz que você tanto queria na Matemática com os alunos, você pode tentar fixar neles, porque, quem 
sabe, se eles se interessarem pela matéria, acabar aprofundando mais.  

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e menos pronta; 

 Fatores externos, mas que interferem no processo de ensino e 
aprendizagem; 

F
P
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6

 

Nesse caso, eu penso que não, mas todos os problemas na área da Matemática, eu acho muito complicado de 
resolver e eu acho que precisaria do cálculo, diretamente, relacionado à História, você aprende a história, 

mas também, juntamente com o cálculo, aprendendo o cálculo e a história ao mesmo tempo.  

  

 HM entendida como parte da Matemática e não engendrada em 
todo o seu processo de desenvolvimento. 
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Respostas dos entrevistados para a questão 14 da entrevista  OBSERVAÇÕES 
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Eu acho que não tem limite para a HM, acho que ela é uma fonte de conhecimento ilimitada que satisfaz 

muitas questões da Matemática em si. Você saber de onde veio muitas coisas que você viu no Ensino Médio, 
na verdade potencializa o ensino e não o limita em si. Acho que a HM, na verdade, tem muito mais para dar, 
do que para tirar, então eu acho que não tem limites nesse sentido. / Eu acho que podia ser uma matéria 
inclusa na matriz curricular de escolas públicas e privadas e eu acho que seria uma possibilidade de melhorar 

o embasamento no ensino, porque eu vim aprender a história de muitas pessoas, aqui na faculdade, então se 
você trazer isso para o Ensino Médio, talvez, as pessoas podem ser mais preparadas, por exemplo, para um 
vestibular, mesmo que não seja de Matemática, no vestibular, de engenharia, de medicina ou de qualquer 
outra coisa, acho que se você tiver um embasamento de HM, porque a Matemát ica é uma matéria muito 

cobrada em provas, eu acho que você pode tirar uma nota melhor, ter uma melhor colocação talvez, atingir 
seus objetivos através do melhor ensino da matéria.  

 Busca das origens; 

 Ausência da HM na educação básica; 
 Interpretação histórica ingênua. 
 Visão linear do processo de desenvolvimento histórico 

da Matemática; 
 Considerações sobre o ensino por reprodução; 
 Distanciamento entre teoria e prática; 
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Acho que não existem limites para a gente. Eu acho que é muito, muitos conceitos e muitas histórias que 
ainda não confirmaram até hoje. Eu acho que a gente pode ir além desses conceitos que a gente já tem 
prontos, então não existe limite. Acho que nunca vamos saber tudo, a gente sempre vai ter algo para 

pesquisar, algo novo para conhecer, algo novo para ser estudado e eu creio que não existe limites para a 
gente / Não vejo limite para a HM, do mesmo jeito que não vejo limite para pesquisar mais a HM, ela 
poderia resolver. Mas, ih! Complicou aqui. / Hoje a nossa geração é tecnológica, a gente tem muitas coisas 

que antigamente a gente não possuía, então acho que mesmo você, você está no caso, você pode ir em vários 
lugares, igual a leitura, a leitura, você lê o livro, você se vê dentro daquele livro, você se vê onde está 
falando. Igual, posso estar lá estudando sobre o Egito, sobre as pirâmides e imaginar eu lá, então eu posso ir 
muito além, mesmo não tendo as coisas necessárias, de condição de dinheiro mesmo, mas eu posso fazer 

minhas possibilidades, igual hoje eu tenho internet, tipo então eu posso usar isso a meu favor, mesmo não 
tendo as condições que eu precisava, até para ir lá, mas eu posso ir lá de outra forma. É isso aí, todos nós 
temos nossas possibilidades, a gente só precisa abrir o olho, a mente a nosso redor. Acho que cada um tem 
isso. 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e 
menos pronta; 
 Instigação para a pesquisa. 

 Tecnologia como recurso para possibilitar um melhor 
desenvolvimento das atividades historicamente embasadas; 
 Desenvolvimento da interpretação histórica crítica e 

questionadora; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e 
menos pronta. 

 Fatores externos, mas que interferem no processo de 
ensino e aprendizagem; 
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Eu digo que eu não vejo limites porque se você teoriza algo e quer aplicar, você tem o  público alvo e esse 

público alvo, ele é muito subjetivo, então, não depende só, as vezes, da sua ação, de tentar usar a HM como 
um instrumento de ajudar a ampliar a instigação dos alunos em relação à Matemática, mas o único limite que 
pode haver eu acredito é realmente os alunos não de forma alguma se interessarem mesmo com o auxílio da 
HM, dentro do ensino da HM, mas eu acredito que como o conhecimento é ilimitado, não há limites dessa 

questão do ensino, da “auxiliação” do ensino da HM, juntamente ao ensino da Matemática, é o que eu penso. 
/ Eu acredito que há algumas coisas que possam se tornar possíveis, por exemplo, o maior interesse dos 
alunos por Matemática, que eu citei, foi uma situação que eu presenciei. Então, eu acredito que quando a 
gente quer afirmar algo, a gente, não há como ter certeza de algo, mas pelo menos uma noção daquilo que 

você disse e eu digo dessa noção por eu ter presenciado isso, dos alunos terem uma instigação, um interesse 
maior, quando eles vislumbraram a Matemática de uma forma diferente, quando eles viram que ela foi 
desenvolvida de uma forma diferente, as vezes do que eles poderiam, algum dia, ter imaginado. Então, seria 
uma coisa que é possível de ser feita. 

 HM como metodologia de ensino; 

 HM pode tornar a Matemática mais int eressante e 
menos pronta. 
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Creio que limites não tem. Se você está aprendendo ali que a busca do conhecimento não para, inclusive teve 

até um questionamento na sala, ah! A Matemática parou ali, teve até uma pessoa que discutiu, falando que 
realmente parou ali, que se você vai só pegar o que o outro já fez e jogar em cima e fazer só aprimorar. Eu 
creio que não, eu acho que se você for olhar em toda a amplitude, em todo o geral, você pode estar sempre 
fazendo algo a mais, você pode estar aprimorando o que já feito, mas, também estar buscando coisas novas, 

perspectivas novas. Não dá para ficar parado, olhando só para o que já está pronto ou só aprimorando o que 
já está pronto, eu acho que se você fizer uma pesquisa, em cima da Matemática, você vai achar muita coisa 
ainda, bastante, não dá para parar. 

 HM pode tornar a Matemática mais interessante e 

menos pronta. 
 Instigação para a pesquisa. 

 Visão linear do processo de desenvolvimento histórico 
da Matemática; 
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Sim, eu acho que ela pode ter um certo limite, em alguns pontos, não todos, para mim ela é uma abordagem 
que tem uma certa limitação sim, no caso da HM, ela vai passar tipo, praticamente o que já está pronto, aí no 
caso, já poderia ver uma abordagem pouco mais pesquisadora, que é o que ela tenta trazer, ela tenta trazer 
para o aluno, pesquisa sobre isso, que você vai achar interessante, é tipo isso, que ela está estampando no 

nome dela, só que as vezes o aluno já quer aquele negócio fixado e pronto, ele não quer saber de pesquisar, 
então eu acho que a HM tem esse ponto fraco, nesse lugar. Para mim o ponto fraco dela está aí, agora, t ipo, 
ele podia, a história, que nem o Ubiratan, o Ubiratan poderia terminar um texto, por exemplo, assim, vamos 
supor que, então assim surgiu uma grande estrutura lá da Grécia, mas tan tan tan, mas por que? Ubiratan 

queria saber por que eu sei e agora eu quero saber se você sabe, tipo isso que ele queria falar. Para mim, ele 
tinha, o ponto inicial dela teria que ser isso, fazendo ali, ela pegasse, fazendo o questionamento para o aluno, 
eu quero isso, me responda, através do que eu te falei, para mim seria o ponto máximo que ela pode 

alcançar. Minha concepção. 

 

 Visão linear do processo de desenvolvimento histórico 
da Matemática; 
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A HM como metodologia de ensino entraria para somar com o estudo do cálculo e eu acho muito difícil, 
descobrir todo o potencial da matéria porque a gente está sempre em busca do potencial máximo, mas é 
impossível atingir, então, é muito complicado. Eu acredito que não resolveria, mas eu não sei te dizer o que 

que poderia gerar uma outra discussão do que, não, por exemplo, faltaria para ser cem por cento perfeito.  

 HM como metodologia de ensino; 
 HM pode tornar a Matemática mais interessante e 
menos pronta. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.
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