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Resumo:  
Neste artigo são apresentados resultados de uma pesquisa que procurou identificar uso(s) que 
professores fazem da história da matemática para abordar conteúdos matemáticos, seja como 
recurso ou como metodologia. Para atingir tal intento foi utilizado como “provocação” 
recortes retirados do livro didático “A Conquista da Matemática”, para realização de 
entrevistas semiestruturadas com dezenove professores de Matemática de escolas municipais 
de Aracaju-SE. Como aporte teórico metodológico foi utilizado autores como Vianna (1995) 
e Bianchi (2006), Feliciano (2008), Miguel e Miorim (2008) como referente para examinar as 
indicações dos professores. Constatamos que os usos apontados pelos professores estão 
relacionados à história da matemática como um recurso de motivação, de curiosidades, e a 
oralidade ainda é utilizada para a “transmissão” das informações históricas para seus alunos.  
 
 
Palavras – chave: Usos da história da matemática. Professores de Matemática. Livro didático 
de Matemática.  
 
 
Abstract:  
This article presents results of a survey that sought to identify the use(s) that teachers make 
the history of mathematics to address mathematical content, either as resource or as a 
methodology. To achieve this purpose was used as a "provocation" clippings taken from the 
textbook "A Conquista da Matemática" for semi-structured interviews with nineteen 
Mathematics teachers of municipal schools in Aracaju-SE. As a theoretical methodology was 
used as authors Vianna (1995) and Bianchi (2006), Feliciano (2008), Miguel and Miorim 
(2008) as a reference to examine the nominations of teachers. We found that the uses 
mentioned by teachers are related to the history of mathematics as a resource for motivation, 
curiosity, and orality is still used for the "transmission" of historical information to their 
students. 
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Introdução 

 

Como os professores de Matemática da rede municipal de Aracaju utilizam a 

história da matemática, para abordar conteúdos matemáticos? Como um recurso ou como uma 

metodologia? Um caminho adotado para responder a essas indagações foi a realização de 

entrevistas semiestruturadas com professores3 de Matemática que atuam em escolas 

municipais de Aracaju-SE. 

Para a identificação dos usos apontados pelos professores, uma das estratégias 

adotadas foi recorrer as “provocações”, entendidas como recortes retirados do livro didático 

“A Conquista da Matemática4” de autoria de Giovanni Jr. e Castrucci (2009).  Dito de outra 

forma, o objetivo consiste em identificar partindo das “provocações” os usos apontados pelos 

professores para o uso da história da matemática, como um recurso ou como uma 

metodologia de ensino5.  

Vale registrar que foram escolhidos recortes apenas do sexto ano do Ensino 

Fundamental para serviram como “provocações”. Tal opção se deve ao entendimento adotado 

de que a maioria dos professores, uma vez no exercício da docência, já deveria ao menos ter 

examinado um livro desse ano. E, como conteúdos, foram selecionados recortes sobre sistema 

de numeração, frações e números primos, já que são conteúdos matemáticos básicos para o 

aprendizado dos alunos e normalmente abordados em sala de aula pelo professor.  

Assim, os tópicos que seguem estão divididos em três momentos: um primeiro 

referente a uma consulta feita aos professores sobre a existência e localização das informações 

históricas presentes em livros didáticos do sexto ano. Em seguida, é apresentada uma 

discussão sobre o uso do livro didático em relação às menções da história da matemática e, 

posteriormente são apresentados os recortes e os usos apontados pelos professores, na 

tentativa de buscar indícios da história da matemática como recurso ou como metodologia de 

ensino.  

 

1 – As referências históricas no livro didático “A Conquista da Matemática” 
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Com o intuito de averiguar sobre os usos que os professores da rede municipal 

de Aracaju fazem das informações referentes à história da matemática em livros didáticos de 

Matemática na série e/ou ano que atuam, incialmente foi investigado acerca da existência ou 

não dessas menções históricas presentes neles. Vale ressaltar que esse questionamento foi 

realizado antes mesmo de serem consultados sobre as “provocações”, com a finalidade de 

analisar, mais adiante, se o discurso se mantivera o mesmo ou se haveria diferenciação 

quando provocados. Isto é, se os usos apresentados nesta fase coincidiriam ou divergiriam 

daqueles percebidos pelos professores quando incitados com as referidas “provocações”.  

Para isso, como foi constatado durante a pesquisa, a maioria dos professores 

lotados na rede municipal adotam o livro didático “A Conquista da Matemática”, e por conta 

disso, foram inquiridos sobre as informações históricas presentes nele, e de uma forma geral, 

em quaisquer livros do Ensino Fundamental que já haviam utilizado durante sua profissão. 

Em relação a isso, todos os professores indicaram saber da existência. Apenas um professor 

afirmou a não existência destas informações. Os demais já a haviam notado, e comprovaram 

com os seguintes depoimentos: “Existe. Ele6 traz realmente informações que é uma coisa que 

eu acho interessante, ilustrações” (P87). “Existem. Geralmente tem um box com um trecho 

histórico falando sobre um tema relacionado àquele tópico” (P11).  

Admitida essa existência, interrogamos sobre a localização desses elementos 

históricos no livro didático. Como resposta, os professores afirmaram que as informações elas 

estão localizadas, em sua maioria, no início de um capítulo e/ou unidade didática8, como 

podemos observar adiante pela transcrição dos relatos. “Geralmente início do... início do 

conteúdo” (P4). 

 

[...] os livros, eles trazem hoje sempre no início dos capítulos algum 
comentário sobre a história da matemática envolvendo aquele conteúdo que 
vai ser abordado [...] só mesmo no início dos capítulos [...] Talvez em 
algumas questões eu já tenha encontrado, mas é raro. Um comentário, uma 
questão, ele faz um comentário lá sobre uma história baseada, alguma 
questão baseada num fato histórico da matemática, então pode sim. Mas, 
geralmente é na introdução dos capítulos (P7). 

 

Além dos que declararam ser a existência no início do conteúdo e até mesmos 

nas questões/exercícios, há também aqueles que disseram haver tais menções no interior e/ou 

meio do conteúdo, bem como, no final como, de fato, comprovam as alegações seguintes. 

“Agora a história, assim, história, história mesmo a maioria coloca antes, alguns que 

colocam no meio, com os quadrinhos assim” (P5). Outro professor afirma: “Sempre final. 
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Final assim de uma... tem uma sequência do conteúdo aí tem umas páginas de leitura, final da 

unidade, de um capítulo ou de um tópico, eles, eles colocam” (P16).  

 

Cada capítulo tem uma notinha, tem um quadro, tem uma... tem às vezes no 
final do capítulo tem um texto longo pra o aluno ler e responder. Ou às 
vezes dentro do conteúdo ele traz uma nota diz que é informação histórica 
que nem sempre os alunos sabem. Dentro de exercícios tem questões que 
levam ao conhecimento histórico (P17). 
 

Todavia, vale ressaltar que mesmo que os professores tenham indicado a 

existência das informações históricas nos livros didáticos, eles parecem ainda não estarem 

cientes sobre uma possível diferenciação de objetivos a depender dos locais em que são 

encontradas. Sobre esta diferença, autores como Vianna (1995) e Bianchi (2006) efetuaram 

uma análise em livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental sobre a presença da 

história da matemática9, e apontam distinções de objetivos de acordo com os locais de 

aparição. Foram então elaboradas categorias de análise que diferenciam de cada autor.  

Vianna (1995) dividiu as aparições em quatro grandes categorias. São elas: 

história da matemática como motivação; história da matemática como informação; história da 

matemática como estratégia didática e história da matemática como parte integrante o 

desenvolvimento do conteúdo, cada uma com suas finalidades.  

Já Bianchi (2006), organizou as informações históricas em duas partes: parte 

teórica e história da matemática nas atividades. A explicação por adotar essa sistematização é 

esclarecida pela referida autora da seguinte forma “Ao selecioná-las, construímos uma visão 

mais específica e aprofundada das formas nas quais surgiram” (BIANCHI, 2006, p. 47 - 48). 

Todavia, apesar de algumas categorias receberem nomes diferenciados, essas acabam 

expressando a mesma coisa10.  

Entretanto, Vianna (1995) aponta em seus estudos argumentos em defesa da 

história da matemática como motivação associadas à localização de aspectos históricos no 

livro didático, apontando maneiras de usar a história da matemática para abordar determinado 

conteúdo matemático em sala de aula.  

Cientes disso, fomos em busca dos usos que esses professores faziam do livro 

didático em suas aulas, utilizando-se das menções históricas presentes nele. A seguir um 

quadro demonstrativo do resultado encontrado. 
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Quadro 1 - Usos do livro didático pelos sujeitos da pesquisa 

FORMA(S) DE USO 

P1 [...] antes fala um pouco, aí eu sempre leio pra eles, ou então eu mando eles leem, faço 
assim cada um vai ler um trechozinho. 

P3 [...] algumas leituras que ele traz, faço com os alunos e aí depois a gente debate e eu 
faço até perguntas escritas mesmo e eles respondem o que entenderam do texto. 

P4 [...] eu só faço... Eu só faço referência de como foi desenvolvido aquele pensamento, 
só. 

P5 [...] eu trabalho com história da matemática em cima do que o livro traz. Hoje, os livros 
didáticos têm antes dos conteúdos, pelo menos o que eu escolhi tem um pouco da história 
aí eu trabalho aquela história e quando é uma coisa a mais, eu mando, eu passo um 
trabalho pra eles, eles vão pesquisam e eles apresentam sabe. 

P9 Raramente eu utilizo [...] O livro didático eu utilizo mais pra aplicação de exercícios, a 
parte histórica quando eu uso, quem conta sou eu, o livro não. 

P11 [...] às vezes eu, por exemplo, peço pra eles fazerem uma pesquisa, acerca de, por 
exemplo, sistema de numeração. Eu digo façam uma pesquisa sobre como é que os 
egípcios contavam, como os babilônios contavam [...] eu cito às vezes uma referencia 
bibliográfica, no caso, o mistério do Alef. 

P15 [...] antes de iniciar o conteúdo eu faço a leitura com eles. 

P16 [...] algumas coisas que eles não entenderam, que apareceu na leitura, eles me perguntam 
então eu faço comentários assim de... É como eu peço assim depois da leitura eu 
costumo pedir que eles falem o que eles entenderam ou que façam as perguntas, aí os 
demais estão prestando atenção...então quando surge um comentário, é, aí, ás vezes, o 
outro faz o mesmo questionamento que a gente caracteriza como uma dúvida da maioria, 
de muitos, então eu procuro assim, esclarecer, que ponto, o que ele ‘tá na verdade 
questionando. Às vezes são coisas assim, desconhecidas, termos desconhecidos por eles, e 
eu costumo esclarecer os pontos, em que eles solicitam. Eles fazem a leitura e eu faço na 
verdade... promovo um debate, uma apresentação, é, uma apresentação de fatos. Que 
eles apresentam os fatos que eles acham importantes e aí eu exploro aquilo que eles 
começaram a falar. Algumas coisas eles não perceberam que eu acho importante na 
leitura então eu comento. É... não, às vezes tem aulas que é só leitura e só há discussão 
quando a atividade é de duas páginas, por exemplo, e envolve algumas coisas de 
conteúdos da aula anterior, então eu passo pela aula comentando, explorando aquela, 
aquela leitura. Todas as situações propostas no livro que falam sobre história que faz 
referência, eu exploro nas salas, onde? No momento em que eu estou naquele 
capítulo ou tem aquela atividade, aquela proposta de leitura eu faço uso dela. Às 
vezes faço antes, às vezes faço depois do conteúdo. 

P17 [...] eu sempre gosto de destacar a parte da história, faz a leitura do conteúdo, como se 
fosse uma revisão do assunto, uma releitura do assunto e eu destaco, às vezes eu procuro 
onde é que tá a parte histórica matemática daquele texto, daquele capítulo e peço pra 
fazer a leitura também e quando é nos exercícios eu costumo destacar, olhe tá vendo, 
quem foi quem inventou esse assunto, quem foi que descobriu, de onde foi que veio, 
como a matemática desenvolveu, antigamente era assim, hoje, já está desse jeito. 

P19 Seria uma forma introdutória do conteúdo. Só pra introduzir. 

Fonte: dados coletados a partir das entrevistas. 
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Nota-se, pelos dados postos nesse quadro, que existem variadas formas de 

utilização dos elementos históricos presentes no livro didático pelos professores, tais como, 

leituras, debates, pesquisas, apresentação de trabalhos. Entretanto, na maioria dos casos é o 

professor quem conduz o processo de ensino. Isso é perceptível pela presença de frases como 

“eu sempre leio para eles” (P1), “Eu só faço referência de como foi desenvolvida aquele 

pensamento” (P4), “eu trabalho aquela história” (P5), “quem conta sou eu” (P9), “eu faço a 

leitura com eles” (P15), “quando é nos exercícios eu costumo destacar [...] quem foi quem 

inventou esse assunto, quem foi que descobriu [...]” (P17). Em outras ocasiões, o aluno é 

solicitado a fazer uma leitura do texto histórico, a debater, a efetuar uma pesquisa. Em parte 

tais afirmações representam o que Feliciano (2008) constatou em sua pesquisa de mestrado, 

quando afirmou que: “[...] a forma como os professores entrevistados utilizam as informações 

históricas contidas nos livros didáticos é de caráter informativo, uma vez que estão 

preocupados com a leitura das mesmas ou com o uso destas para o preparo das aulas” 

(FELICIANO, 2008, p.101). 

Sem omitir aqueles casos em que professor faz uso do livro didático para 

selecionar e determinar os exercícios a serem resolvidos em sala de aula, distanciando 

literalmente de abordar aspectos históricos da disciplina em suas aulas. Conforme cita Bianchi 

(2006) “O Livro Didático pode ser o reflexo mecânico dos enunciados curriculares ou o 

centro da atividade escolar, o verdadeiro guia do professor, até transformar o planejamento da 

Unidade escolar” (BIANCHI, 2006, p. 06). Mas será que essa transformação em relação aos 

anseios históricos fica somente no campo da leitura, do debate? É sobre isso que versa o 

tópico seguinte. 

 

2 – Os usos apontados pelos professores a partir de “provocações” 

 

Para discutir sobre os usos apontados pelos professores a partir de 

“provocações” inicialmente é apresentada uma montagem dos recortes. 
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Figura 1 – Montagem de recortes do livro didático “A Conquista da Matemática” (2009) 

 

 
Fonte: livro didático “A Conquista da Matemática” (2009). 

 

Por esses recortes, é possível perceber a presença de conteúdos como sistema 

de numeração babilônico, frações - provenientes do Egito Antigo, além de referência ao grego 

Eratóstenes, responsável pela criação de um método para encontrar números primos. 

Optamos, nesse momento, em efetuar uma análise acerca dos usos de acordo com a 

categorização adotada, já que a depender da localização, as aparições históricas recebem 



8 

 

denominações diferentes. Desse modo, os dois primeiros recortes versam sobre o surgimento 

dos números e um referente à ideia de frações, conforme destacados a seguir. 

 

 

Figura 2 – Recortes 1 e 2 do livro didático “A Conquista da Matemática” (2009) 

                         Recorte 1              Recorte 2 

 
Fonte: Livro didático “A Conquista da Matemática” (2009, 6º ano). 

 

Como esses recortes tratam de textos históricos com informações que 

antecedem determinado conteúdo matemático, de acordo com Vianna (1995) se enquadram 

dentro da categoria história da matemática como motivação. Soma-se a isso, o fato de que “os 

textos inseridos no início das unidades não poderiam usar como referência conhecimentos que 

ainda não foram abordados com os alunos” (VIANNA, 1995, p.69). Deste modo, ao serem 
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indagados sobre que usos fariam dos recortes, os docentes apresentaram as seguintes 

respostas identificadas no quadro a seguir.  

 

 

 

Quadro 2 - Respostas dos professores em relação aos usos a partir de provocações 

RECORTE 1 

Olha, esse aqui a gente trabalha contando a 
história [...] A gente conta história, como 
surgiu. [...] eu coloco eles como sendo os 
personagens (P5). 

Aqui eu contaria essa história primeiro aqui, antes 
de iniciar o conteúdo, a história da contagem e a 
aplicação dele [...] depois fazer a aplicação (P6). 

Essa é uma história que além de eu mesmo 
contar já consta no livro, mas eu sempre 
procuro contar. Realmente é importante 
também ser usada pra ele perceber que nem 
sempre os números foram dessa forma, para 
ele perceber [...] que existe um avanço 
cronológico do conteúdo matemático [...], que 
o homem conseguiu influenciar pra que ela 
evoluísse (P13). 

Eu já dei aula assim de quinta série, sexto ano, e já 
assim, já fiz uso dessa historinha aqui. A questão 
do surgimento dos números [...] Na verdade 
apareceu alguma coisa no livro, e eu pedi que eles 
fizessem a leitura, e da mesma forma como eu 
falei, pedi que eles fizessem a leitura e eles 
começavam a falar alguns trechos (P16). 

[...] a gente pede pra o... até fazer um jogral11 cada um pega, um dois, três, quatro, cinco alunos e faz 
um jogralzinho e eles leem nos livros deles. E depois a gente pode montar a partir da leitura o que 
transcorre, [...], mas dá pra fazer isso, até pra fazer uma encenaçãozinha assim a gente... na hora de 
preparar a aula dá pra fazer uma encenação bem simples a gente pega assim até o material dos 
meninos mesmo, lápis caneta e faz, faz as contagens [...] antes da aula (P17). 

RECORTE 2 
Essa aqui, essa aqui eu utilizaria, foi como eu 
fiz, um pouco depois de já ter explicado pra 
eles o que é uma fração, só a título de 
curiosidade mesmo pra mostrar como é que 
os, os egípcios representavam uma fração a... 
na época deles, na História Antiga (P9). 

É, por exemplo, a questão das frações aqui, poderia 
realmente serem utilizadas aqui  para introduzir 
alguns conceitos de fração e pra que ele veja que 
tem um sentido o que ele vai está aprendendo ali 
tem uma aplicabilidade, certo, no dia a dia dele 
(P13). 

[...] você pode até abordar em sala de aula 
quando você ‘tá trabalhando as frações e 
mostrar, como se desenvolveram o estudo das 
frações no decorrer da história, vê como os 
egípcios, ... Eles trabalhavam com as frações 
[...] Então, essa questão de como representar 1 
dividido por 2, por exemplo, é, você pode 
mostrar e explanar como é que isso 
acontecia na história, como é que os egípcios 
faziam, por exemplo, pra representar uma 
fração ½, como é que se chegou até os dias 
atuais a essa representação que nós usamos 
hoje em dia (P14). 

Como forma assim de mostrar é o porquê de 
frações. O que é a fração? O que é uma fração? Eu 
quero que eles percebam a necessidade de você 
estudar frações e como é que isso surgiu (P16). 

Fonte: quadro elaborado a partir dos dados coletados em entrevistas. 
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Constatamos a partir desses dados que em relação aos usos, a maioria dos 

professores, indicou uma intencionalidade - pensou em contar, mostrar ou explanar a partir do 

discurso oral como foi o surgimento, a história daquele conteúdo. Novamente, como ocorrido 

anteriormente predomina o papel do professor como o expositor e do aluno como um ser 

passivo. Cabe ao professor ser o porta-voz do conhecimento enquanto que o aluno, por sua 

vez, basta ouvir e interpretar da maneira mais convincente possível. Foram mencionadas 

também a leitura seguida de uma conversa sobre alguns trechos e a realização de encenação 

usando o próprio material do aluno, como caminhos possíveis – respostas igualmente 

presentes quando do questionamento a respeito da utilização do livro didático durante suas 

aulas. A história utilizada estaria voltada apenas ao recurso. 

Há uma ressalva para dois professores que afirmaram a necessidade de mostrar 

o avanço cronológico dos conteúdos matemáticos, isto é, o processo cumulativo dos 

conceitos. Em outras palavras, “como é que se chegou até os dias atuais a essa representação 

que nós usamos hoje em dia” (P14). Entretanto, pelos relatos não é possível saber se, de fato, 

isso ocorreria de maneira expositiva (oral) ou através do tratamento específico daquele 

conteúdo através apenas de um contexto histórico. 

O que realmente deu para identificar é que fizeram uso da história da 

matemática como uma forma de despertar o interesse dos alunos. Serviria como uma 

curiosidade, uma forma de mostrar para os alunos como se desenvolveu, por exemplo, o 

estudo das frações e o porquê daquilo ser estudado em sala de aula.  Registra-se, assim, pelo 

menos dois dos usos relevantes: história da matemática como motivação e história da 

matemática como resposta a alguns porquês.  

A defesa pela motivação e pela utilização da história da matemática como 

motivação é um argumento que aparece mais explicitamente em pesquisas como a de Miguel 

(1993), Miguel (1997) e de Miguel e Miorim (2008). Nestas, um número expressivo de 

matemáticos, investigadores em Educação Matemática e historiadores da Matemática 

recorrem à categoria psicológica da motivação para justificar a importância da inclusão de 

tópicos da História da Matemática em sala de aula. “Para eles, o conhecimento histórico da 

Matemática despertaria o interesse do aluno pelo conteúdo matemático que lhe estaria sendo 

ensinado” (MIGUEL; MIORIM, 2008, p.16). Assim, “[...] o poder motivador da história é 

atestado e exaltado em função da adoção de uma concepção lúdica ou recreativa da mesma. É 

a história-anedotário vista como um contraponto momentâneo necessário aos momentos 

formais do ensino” (MIGUEL, 1997, p.75).  
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Já a utilização da história da matemática como resposta a alguns porquês 

costuma ser vista como uma saída para aqueles professores que costumeiramente são 

indagados pelos alunos com perguntas do tipo: por que o zero se chama zero? Por que 

precisamos utilizar este método ao invés de outro? Sobre isso Mendes (2006) alerta: 

 

Outro obstáculo a ser superado refere-se às indagações que costumeiramente 
ouvimos dos estudantes, quanto aos porquês matemáticos relacionados aos 
tópicos abordados em sala de aula, pois costumeiramente eles levantam 
questões ligadas aos porquês do modo como determinados tópicos são 
apresentados, considerando que não conseguem perceber qualquer 
familiaridade cotidiana ou justificativa convincente em relação aos aspectos 
matemáticos apresentados durante as aulas de matemática. A história pode 
ser nossa grande aliada quanto à explicação desses porquês, desde que 
possamos incorporar às atividades de ensino-aprendizagem à dinâmica 
investigatória ligada aos aspectos históricos necessários à solução desse 
obstáculo (MENDES, 2006, p.101). 
 

Muitas vezes, embora curiosos, os alunos acabam não minimizando suas 

dúvidas que se perpetuam por longas datas, vindo a ser respondidas quando já são alunos de 

algum curso de Matemática que possua em sua matriz curricular a disciplina História da 

Matemática. Deste modo, para uma segunda provocação aos professores, foram apresentados 

recortes que tratam dos assuntos sistema babilônico de numeração e números primos – o 

chamado Crivo de Erastóstenes, conforme figura a seguir. 

 

Figura 3 – Recortes 3 e 4 do livro didático “A Conquista da Matemática” (2009) 

          Recorte 3                                                                         Recorte 4 



12 

 

 
Fonte: Livro didático “A Conquista da Matemática” (2009, 6º ano). 

Segundo a classificação de Vianna (1995) como os recortes anteriores 

apresentam informações que estão localizadas no interior do conteúdo matemático, o que 

acaba facilitando o entendimento do assunto em andamento, são consideradas como história 

da matemática como informação, já que o referido autor afirma o seguinte: “Aqui também se 

inserem eventuais quadros-informativos que aparecem no meio do livro, às vezes entre os 

exercícios” (VIANNA, 1995, p.69). 

Adiante são apontadas algumas das respostas dos professores que versam sobre 

os usos feitos pelos docentes a partir da provocação aos referidos recortes. São elas: 

 

Bom, essa primeira aqui sobre sistema de numeração a gente sempre 
mostra aquela abordagem, mostrar a forma como era difícil contar, e 
hoje o sistema de numeração que a gente tem que é um sistema eficiente 
pelo menos até então não se encontrou outro mais eficiente e que…fazer o 
contra ponto, da dificuldade que era e da dificuldade que se tem hoje, 
que é bem menor. O crivo é uma questão até de fascínio pra chamar 
realmente a atenção do aluno por que existe desafio ou prêmio hoje, para 
quem descobrir uma forma recursiva de encontrar os números primos sem 
necessariamente ter que fazer todos os cálculos (P7). 
 
Eu acho que a maneira mais correta de apresentar os sistemas de 
numeração é você falar um pouquinho de cada. Falar do que cada 



13 

 

civilização viveu e por que desenvolveu esse tipo de sistema de numeração 
(P10). 
 
[...] o crivo de Eratóstenes eu utilizaria pra…, pra explicar o que é um 
número primo, claro que eu colocaria ele antes de explicar o que é um 
número primo [...] só depois de fazer isso aqui é que eu explicaria, daria a 
definição exata de número primo (P9). 
 
[...] nessa segunda o crivo de Eratóstenes sobre os números primos, 
exatamente, na abordagem dos números primos aí você mostra o que são 
números primos. São aqueles que não são múltiplos e só têm dois divisores 
um e distingue-se, ele próprio, eles próprios. Então o crivo de Eratóstenes 
você vai é, como você vai eliminando todos os múltiplos, de dois, de três e 
assim por diante o que sobra, são os múltiplos, isso é... são os primos. Isso é 
interessante que mostra aos alunos uma maneira assim bem fácil, de 
visualizar os primos. Por que é que os primos não se sobram, obviamente 
por que eles não são múltiplos (P11). 
 
[...] chego pra mostrar a eles que, enfim, que o pessoal dos antigamente 
também faziam, tinham técnicas, pra reconhecer os primos (P12).  
 
A gente monta, não dá pra fazer atividade [...] aqui, mas não precisa ir 
muito longe a gente pode está refazendo junto com os alunos, reestruturar 
esse, essa tabelinha aqui, pra achar os números primos e os meninos já 
podem ficar falando qual é o próximo, qual é o próximo, é mais ou menos 
isso aqui. Pode recriar (P17). 

 

Em observação às informações supracitadas, é possível constatarmos mais uma 

vez a presença de verbos como ler, explicar, falar e mostrar. Ao que tudo indica, tratam-se de 

elementos característicos de uma aula típica expositiva. Aparentemente só há a participação 

do aluno no discurso de um professor – o qual fez alusão à necessidade de montar uma 

atividade em que pudesse refazer o crivo e reestruturá-lo com os seus discentes. Esse seria um 

indício do uso da história da matemática como metodologia de ensino, já que haveria 

construção do conceito. Porém, a característica mais marcante para que de fato houvesse essa 

confirmação, seria esta atividade ser o ponto de partida da atividade matemática, isto significa 

partir da história para tratar determinado conceito ou conteúdo matemático. Vale ainda 

destacar que aqui, não houve menção a utilização de debates, de encenação, de pesquisa, 

como nos recortes apresentados anteriormente.  

Mesmo assim, para os referidos professores, percebe-se que a forma de 

utilização daqueles recortes serviria como curiosidade, uma forma de conseguir chamar a 

atenção dos alunos e mostrar, por exemplo, como os povos antigos tinham suas técnicas para 

reconhecer, de fato, os números primos ou falar “do que cada civilização viveu e por que 

desenvolveu esse tipo de sistema de numeração” (P10). Essas ideias parecem dizer respeito à 
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preocupação de evidenciar que a matemática é uma construção humana e envolvente. É a 

história da matemática vista como uma criação humana. 

Essa abordagem é importante ser considerada pelos professores que atuam em 

sala de aula, como uma tentativa de procurar mostrar aos seus alunos que na matemática tudo 

não é tão perfeito como se pensa, o que possibilitaria à história da matemática poder revelar 

que há problemas, impasses e prováveis erros de vez em quando. Ou seja, atentar para o fato 

de que nada aconteceu de uma hora para outra. Ademais, os alunos podem entender que, além 

dos conteúdos produzidos, “a Matemática possui forma, notação, terminologia, métodos 

computacionais, modos de expressão e representações” (BARONI; TEIXEIRA; NOBRE, 

2005, p.167).  

Isso está atrelado à questão da história da matemática ajudar na compreensão 

dos motivos que levaram à criação dessa ciência humana. Percebe-se que os professores 

notoriamente enfatizaram a necessidade de mostrar que a matemática não foi inventada ou 

“descoberta” por somente uma pessoa, simplesmente porque estava de mau humor e resolveu 

infernizar a vida deles, mas sim foi o resultado do esforço e da contribuição de muitos 

homens que se tornaram referências no passado. 

 

Considerações finais 

Esta investigação apresentou os usos que professores da rede municipal de 

ensino de Aracaju fazem da história da matemática a partir de “provocações” retiradas do 

livro didático mais utilizado por eles. O objetivo era identificar se a história utilizada se 

enquadrava como uma metodologia de ensino ou apenas como um recurso didático para 

abordar conteúdos matemáticos.  

Percebemos que o que mais sobressaiu foi o uso da história da matemática 

como recurso, em que o professor reforça a sua conduta de professor expositor, aquele que 

“detém” o comando da aula em suas mãos. Ao que tudo indica é uma atuação que fica restrita 

a uma zona de conforto. Já em relação aos alunos, esses são passivos, em sua maioria, e em 

alguns casos participam por meio de debates, apresentação de trabalhos. A história abordada é 

vista como fonte de motivação, como resposta a alguns porquês, como uma criação humana. 
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