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Resumo

A compreensão relacional é caracterizada por esquemas ricos em conexões entre diversos conceitos, onde
o aluno é capaz de realizar uma grande variedade de atividades com criatividade e inteligência, permitindo
relacionar diferentes conceitos em um só esquema. Sendo assim, consideramos que para que a
Matemática seja compreendida relacionalmente, se faz necessário saber estabelecer as relações entre os
conceitos contributivos à formação do conceito a ser compreendido, relações estas que foram constituídas
historicamente. Com isso, no presente ensaio, discorreremos acerca da potencialidade do uso da História
da Matemática como metodologia para auxiliar na promoção da compreensão relacional. Particularmente,
acreditamos que, se nos detivermos no desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos,
constataremos uma gama de esquemas conceituais ricos em inter-relações entre diversos conceitos
contributivos.

Palavras-chaves: Compreensão Relacional; Esquema; História da Matemática

Resumen

Comprensión relacional se caracteriza por ricos esquemas de conexiones entre diferentes conceptos,
donde el estudiante es capaz de realizar una amplia variedad de actividades con creatividad e inteligencia,
que permite relacionar diferentes conceptos en solamente uno esquema. Así, creemos que para que las
matemáticas sea entiendida relacionalmente, es necesario conocer la relación entre los conceptos
contributivos a la formación del concepto, estas relaciones se formaron históricamente. Con esto, en este
ensayo, describiremos el potencial de la historia de las matemáticas como una metodología para ayudar a
promover la comprensión relacional. Particularmente, creemos que, si examinamos el desarrollo histórico
de conceptos matemáticos, puedes ver una amplia gama de interrelaciones conceptuales entre conceptos
contributivos.

Palabras-clave: Comprensión Relacional; Esquema; Historia de las Matemáticas.

1. Introdução

No ensino da matemática, se faz necessário compreender o que é compreensão, dado que correntemente
há dois significados para o referido termo. Segundo Skemp (1980), para muitos alunos e professores a
posse de regras sem motivo, e a capacidade de usá-las, é o que eles querem dizer por compreensão. Em
contrapartida, o referido autor defende que compreensão significa saber tanto o que fazer e o porquê.
Para distinguir esses dois significados, Skemp (1980, 1989) faz uso do termo compreensão instrumental
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para o primeiro sentido e compreensão relacional para o segundo sentido.

Segundo Skemp (1989), os termos compreensão relacional e compreensão instrumental bem como as
primeiras inferências acerca da necessidade de refletir acerca do uso devido da palavra compreensão se
devem a Stieg Mellin-Olsen, da Universidade de Bergen. Contudo, as ideias acerca desses dois níveis de
compreensão foram difundidas por Skemp, cuja sua primeira publicação sobre os termos compreensão
relacional e compreensão instrumental foi em 1976, em um artigo na revista Mathematics Teaching.

Skemp (1989) categoriza a aprendizagem dos conceitos matemáticos em dois níveis, a saber: o nível de
compreensão instrumental e o nível de compreensão relacional. Sendo que enquanto que na compreensão
instrumental ocorre a assimilação de algo novo sob um esquema simples, na compreensão relacional
ocorre a assimilação de novos conceitos sob esquemas mais ricos, consequentemente, não tão simples.

Todavia, na compreensão instrumental, o aluno domina uma coleção isolada de regras e algoritmos
aprendidos por meio da repetição, sem estabelecer relações entre conceitos. Já na compreensão relacional
o aluno é capaz de realizar uma grande variedade de atividades com criatividade e inteligência, permitindo
relacionar diferentes conceitos em um só esquema.

Particularmente, Skemp (1989) nos convida a experimentar o exercício de procurar e identificar exemplos
de explicações que conduzem à compreensão instrumental (regras sem razões), tanto em textos como em
sala de aula. Segundo o autor isto nos trará três benefícios, a saber: (i) Fornece evidências de quão
disseminada é a abordagem instrumental; (ii) Através de exemplos repetidos nos ajuda a consolidar os
dois conceitos contrastantes; (iii) É uma boa preparação para tentar formular a diferença em termos
gerais entre compreensão relacional e compreensão instrumental.

O ensino que promove a compreensão instrumental envolve uma multiplicidade de regras, ou melhor,
habilita o aluno em uma série de técnicas matemáticas baseada na memorização em detrimento do
entendimento do que está sendo feito. Logo, se o professor fizer uma pergunta que não se encaixa
perfeitamente à regra, é necessária a inserção de mais uma regra para obter a resposta correta.

Se o que se quer é uma página de respostas corretas o ensino que prioriza a compreensão instrumental é
o ideal. Sobretudo, na compreensão instrumental, é possível muitas vezes obter a resposta de certa forma
mais rápida e confiável fazendo com que as recompensas sejam mais imediatas e aparentes. No entanto,
se o propósito do ensino for proporcionar um entendimento do funcionamento das regras memorizadas, a
compreensão instrumental se torna limitada sendo necessário um ensino baseado na compreensão
relacional, ou seja, que envolva mais conhecimento e promova um melhor entendimento do que está
sendo feito.

Nesse contexto, indubitavelmente, acreditamos que o ensino de matemática deve promover a
compreensão relacional em detrimento da compreensão instrumental. Todavia, consideramos que, no
âmbito da educação matemática, para que a compreensão relacional seja promovida, necessitamos de
metodologias que subsidiem o ensino.

Particularmente, na Educação Matemática, há tendências metodológicas que contribuem para o
entendimento e a solução de problemas relacionados ao ensino de Matemática, proporcionando a
efetivação de uma Educação Matemática com significado. Dentre elas, Mendes (2006) destaca seis, a
saber: 1. O uso de materiais concretos e jogos no ensino de matemática; 2. Etnomatemática; 3.
Resolução de problemas; 4. Modelagem Matemática; 5. História da Matemática; 6. Computadores e
calculadoras no ensino de matemática.

É evidente a importância de cada uma das tendências metodológicas supracitadas, uma vez que não existe
um caminho que possa ser identificado como único e melhor. Em relação às características, princípios
pedagógicos e modos de abordagens, Mendes (2006) destaca que cada tendência apresenta suas
particularidades, cabendo ao professor analisar as possibilidades de uso de cada uma delas.
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Particularmente, se nos detivermos no desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos,
constataremos uma gama de esquemas conceituais ricos em pontes frutíferas entre vários conceitos, ou
melhor, rico em inter-relações entre diversos conceitos contributivos. Todavia, os conceitos matemáticos
contributivos à formação de um conceito matemático a ser aprendido são historicamente conectados.

Sendo assim, diante das evidências supracitadas, posto que, no decorrer da nossa tese de doutorado,
Silva (2013), um dos objetivos foi investigar a eficácia do uso da História da Matemática na promoção da
compreensão relacional, nos basearemos no estudo que realizamos, e, discorreremos, no presente ensaio,
acerca da potencialidade do uso da História da Matemática como metodologia de ensino aliada na
promoção de um ensino de matemática via compreensão relacional. No mais, consideramos que para que
a Matemática seja compreendida relacionalmente, se faz necessário saber estabelecer as relações entre os
conceitos contributivos à formação do conceito a ser compreendido, relações estas que foram constituídas
historicamente.

2. Estrutura do esquema e suas implicações nos níveis de compreensão

Quando uma pessoa pensa em determinado conceito, há outros conceitos que são habitualmente
associados com este posto que dois conceitos quaisquer podem ser concebidos como ligados por algum
tipo de relação. Sobretudo, Skemp (1980) destaca que para construir a compreensão geral de uma ideia
se faz necessário relacioná-la com outras ideias, emergindo assim, a formação de estruturas conceituais
denominadas esquemas. Todavia, considerando que certos conjuntos de ideias são organizados por várias
hierarquias e/ou classificações, constituindo assim um esquema, também convém definir esquema como
sendo uma rede de ideias inter-relacionadas.

Segundo Fossa (2001) com base em Skemp (1980), no que diz respeito à construção de esquemas, a
união de vários conceitos ultrapassa a soma de todas as partes implicando em um salto qualitativo.
Sobretudo, as principais funções do esquema são integrar conhecimento existente e servir como
instrumento mental para aquisição de novo conhecimento.

Sendo assim, como uma primeira aproximação podemos dizer que:

(a) A compreensão de conceitos é a assimilação destes em esquemas apropriados. O esquema pode ser
considerado apropriado quando permite que o sujeito atue com sucesso no seu meio.

Desse modo, até o ponto em que o esquema atende as necessidades ele é estável. Por sua vez o
surgimento de alguma novidade impulsiona a necessidade de mudança o que requer acomodação.
Consequentemente, a novidade causa desequilíbrio sendo que o equilíbrio é conquistado novamente na
acomodação por um novo esquema. Contudo, defendemos a extensão do esquema e não necessariamente
a substituição.

(b) A aprendizagem de novos conceitos consiste na integração de conceitos novos em esquemas já
existentes, ou seja, na integração de mais um elemento na rede de ideias inter-relacionadas. Sobretudo, a
rede está sempre em construção através de um processo dinâmico.

Em geral, o conceito não é formado primeiro e só depois integrado em um esquema. A formação e a
integração do conceito são processos que interagem mutuamente em um processo único de
aprendizagem.

Contudo, a diversificação de conceitos e as ligações existentes entre eles determinam a estrutura do
esquema, podendo ela ser pobre ou rica. Em especial, a estrutura do esquema está atrelada com o nível
de compreensão, sendo esquema com estrutura pobre apresentada na compreensão instrumental e
esquema com estrutura rica apresentada na compreensão relacional.

Particularmente, no caso das crianças e/ou principiantes os esquemas são pobres, ou ainda, o nível de
compreensão é instrumental. No entanto, dado que a compreensão instrumental é uma etapa natural na
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construção da compreensão relacional, posto que o processo que leva à compreensão faz parte de um
caminho contínuo, ao adquirir esquemas ricos o nível de compreensão instrumental se torna insuficiente,
sendo assim, estendido pelo nível de compreensão relacional.

Um bom exemplo é a atividade de resolução de problema. O aluno que aprende a resolver certo tipo de
problema por um dado método, e ao se deparar com uma pequena modificação no problema percebe que
o método é inapropriado, só obterá sucesso se for capaz de procurar outro caminho, ou melhor, se o
esquema for ampliado. Por sua vez, o esquema rico, com muitos conceitos e muitas ligações, permite o
desenvolvimento de outros caminhos.

Em termos de compreensão, o que ocorre quando os esquemas são ricos ou pobres há equivalência com o
exemplo supracitado. Segundo Skemp (1980), na compreensão relacional, não sabendo apenas que o
método funciona, mas também o porquê, possibilita relacionar o método a novos problemas. Na
compreensão instrumental necessita memorizar quais os problemas que o método funciona e não para
que, além de aprender um método diferente para cada nova classe de problemas.

A seguir discutiremos sobre três princípios que consideramos serem fortes implicadores na estrutura do
esquema e por consequência nos níveis de compreensão, ou seja, compreensão instrumental ou
compreensão relacional.

i. Assimilação dos conceitos

Segundo Skemp (1980), pode ser que a própria assimilação de um conceito a um determinado esquema
ou constitui uma ponte com outro esquema onde o conceito já existe ou provoca a construção de uma
ponte por apontar para uma relação até então despercebida. Sendo que o contrário também pode
acontecer.

Logo, acreditamos que quando um esquema tem sucesso na assimilação de um grande número de
conceitos, o esquema é rico, o que implica na compreensão relacional; caso contrário o esquema será
pobre, implicando na compreensão instrumental.

ii. Inter-relações entre as ideias que compõe o esquema

As pontes entre os conceitos são mais importantes do que os números de conceitos. Sobretudo, Skemp
(1980) destaca que se faz necessário a posse de um número grande de esquemas com muitas pontes
entre si para que o sujeito seja capaz de enfrentar situações novas com sucesso.

Logo, quanto maior for o número de pontes entre os conceitos, mais rico será o esquema. No mais,
acreditamos que o termo compreensão relacional tenha se originado levando em consideração a
capacidade de conectar/relacionar os conceitos.

iii. Organização interna

Visto que é sempre possível fazer várias relações entre quaisquer dois conceitos, a quantidade delas não é
tudo. Pode até ser empecilho se leva a pessoa a pensar em conceitos que não são relevantes ao problema,
ou seja, há ligações entre os conceitos mais a maneira de filtrar as demasiadas ligações leva o sujeito a
um caminho impróprio contendo obstáculos que não levam a lugar nenhum.

Contudo, quando o esquema é rico as relações existentes entre os conceitos são frutíferas por permitir o
desenvolvimento de uma compreensão que faz com que o sujeito possa agir no mundo com sucesso,
enfrentando as novidades de modo reflexivo. Logo, se faz necessário promover a felicidade das pontes
estabelecidas com outros esquemas com o propósito de alcançar o nível de compreensão relacional.

Em suma, podemos inferir que no nível de compreensão instrumental os esquemas existentes apresentam
estrutura pobre, compostos com poucos conceitos, poucas pontes e poucas relações frutíferas. Em
contrapartida, no nível de compreensão relacional os esquemas são mais ricos apresentando muitos
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conceitos, muitas pontes e muitas relações frutíferas.

No que diz respeito ao esquema ser rico ou pobre há certa relação com a ampliação ou não do mapa
cognitivo. Segundo Skemp (1989), o tipo de aprendizagem que leva a matemática instrumental consiste
no conhecimento de um número crescente de planos fixos, porém limitado, pelos quais os alunos podem
encontrar sua maneira particular de pontos de partida (os dados) para requeridos pontos de terminação
(as respostas às perguntas). O plano diz-lhes o que fazer em cada ponto de escolha, e o que tem de ser
feito em seguida é determinado puramente pela situação local, por simplesmente haver um conjunto
limitado de planos fixos.

Em contrapartida, o aprendizado da matemática relacional consiste na construção de uma estrutura
conceitual (esquema) no qual o possuidor pode (em princípio) produzir um número significativo de planos
para começar a partir de qualquer ponto de partida dentro de seu esquema para qualquer ponto de
chegada, ampliando assim, o mapa cognitivo. Skemp (1980) apresenta alguns benefícios que contribuem
para defesa de que este tipo de aprendizagem é diferente em várias maneiras de aprender
instrumentalmente, a saber:

1. Os meios tornam-se independentes dos fins particulares a serem alcançados.

2. A construção de um esquema dentro de uma determinada área do conhecimento se torna uma meta
intrinsecamente satisfatória em si mesmo.

3. Quanto mais completo o esquema de um aluno, maior o seu sentimento de confiança em sua própria
capacidade de encontrar novas formas de "chegar lá", sem ajuda externa.

4. Um esquema nunca é completo. À medida que nossos esquemas ampliam, nossa consciência das
possibilidades é assim alargada. Assim, o processo muitas vezes se torna autocontínuo, e autogratificante.

Diante do exposto, em oposição ao ensino que prioriza a memória, ou seja, a manipulação de símbolos e
regras de modo memorístico, emerge a aprendizagem esquemática como meio para promover a
compreensão relacional. A aprendizagem esquemática é caracterizada pela prática de construção de
esquemas relacionais, ou seja, esquemas onde os conceitos estão inter-relacionados. Todavia, na
aprendizagem baseada na memorização a recompensa é imediata e temporária, porém na aprendizagem
esquemática a recompensa mesmo que tardia quando conquistada é duradoura.

Conforme o propósito do ensino a aprendizagem memorística pode ser suficiente ou não. Na Educação
Matemática são inúmeros os exemplos que podem ilustrar tal fato. Por exemplo, se no ensino de
equações, logaritmos, progressão aritmética, progressão geométrica, etc., espera-se que o aluno
simplesmente aprenda a manipular e memorizar as regras para responder um elenco de exercícios
repetitivos, a aprendizagem memorística satisfaz. No entanto, se o objetivo do ensino for fazer com que o
aluno aprenda os conceitos matemáticos de modo significativo, entendendo não só o “como” mais também
o “porquê” dos métodos e regras utilizadas para ensinar tais conceitos, promovendo assim, a possibilidade
de enfrentar situações novas com sucesso, a aprendizagem esquemática se torna imprescindível.

Logo, corroboramos com Skemp (1980, 1989) sobre a necessidade da elaboração de estratégias de ensino
que promovam a aprendizagem esquemática com a finalidade de promover a compreensão relacional.
Com isso, na próxima sessão discorreremos acerca da viabilidade do uso da História da Matemática como
metodologia para auxiliar na promoção da compreensão relacional.

3. História da Matemática e Compreensão Relacional

A ideia de que a Matemática é linear, pronta e acabada é corrente. Porém, se nos detivermos ao
desenvolvimento histórico da Matemática, seremos conduzidos à inferência de que o conhecimento
matemático é vivo, dinâmico, sendo construído e modificado ao longo do tempo, e por conseguinte a
referida ideia é desmistificada.
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Também como contribuição à desmistificação da ideia supracitada, com relação à História da Matemática,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998) apresentam que através dela a Matemática é expressa
como “uma criação humana, ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos”. Sendo assim, a nosso ver, a História da Matemática é de vital
importância para entendermos a propagação do pensamento matemático em diferentes contextos culturais
e, consequentemente, para entendermos o pensamento matemático difundido nos tempos de hoje.

Particularmente, a estrutura histórica e contínua do conhecimento matemático nos revela que para à
composição de muitos conceitos matemáticos foi imprescindível à recorrência de conceitos matemáticos
instituídos anteriormente. Sobretudo, ao considerar que quando cada indivíduo constrói novos conceitos
há uma rede de conceitos já estabelecidos e que se estruturam sob a forma de esquema, Skemp (1980)
denomina conceito contributivo como sendo todo conceito que se faz necessário para formar um novo
conceito.

Desse modo, através das ideias direcionadas à psicologia da Matemática, é notório à contribuição de
Skemp (1980, 1989) à desmistificação da ideia que enunciamos no início da presente sessão.
Especialmente, Skemp (1980) destaca que

Na aprendizagem da matemática, mesmo que temos de criar todos os conceitos
novamente em nossas próprias mentes, só somos aptos para fazê-los mediante o
emprego dos conceitos construídos por matemáticos anteriores. (SKEMP, 1980, p.
39).

Tal evidência destaca que os conceitos do passado, trabalhosamente abstraídos e acumulados lentamente
por gerações sucessivas, podem ajudar a cada novo indivíduo a formar seu próprio sistema conceitual.
Sobretudo, a título de exemplo, Skemp (1980) destaca o conceito de gravidade, que fora desenvolvido por
Newton, o qual necessitou das estruturas conceituais desenvolvidas por matemáticos e cientistas que o
antecederam.

Particularmente, Mendes (2009), apresenta argumentos que convergem aos de Skemp (1980), ao
destacar à manipulação de ideias matemáticas já estabelecidas socialmente como uma forma de buscar
estabelecer novas ideias matemáticas. Na oportunidade, dentre os exemplos apresentados pelo referido
autor, destaca-se à percepção de Euler com relação à utilização da trigonometria como elemento de
apresentação das funções complexas.

Logo, considerando que a evolução histórica dos conceitos matemáticos nos revela diversas redes de
conceitos contributivos, destacamos a viabilidade da promoção da compreensão relacional da matemática
através do uso da História da Matemática. Sobretudo, consideramos que para que a Matemática seja
compreendida relacionalmente, se faz necessário saber estabelecer as relações entre os conceitos
contributivos à formação do conceito a ser compreendido, relações estas que foram constituídas
historicamente.

Diante das considerações supracitadas julgamos necessário nos determos à potencialidade pedagógica do
uso da História da Matemática enquanto metodologia de ensino. Todavia, corroboramos com Mendes
(2009) ao afirmar que

É prudente discutir de que maneira a história poderá ser usada como um recurso
favorável à construção das noções matemáticas pelos estudantes, durante as
suas atividades escolares. (MENDES, 2009, p.76)

Sendo assim, posto a diversidade de possibilidades de abordagem do uso da História da Matemática no
ensino de Matemática, no presente estudo, discorreremos acerca de duas possibilidades, as quais
conforme seus respectivos objetivos, atribui à História da Matemática o papel de ser: (i) elemento
motivador e (ii) agente de cognição.
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Particularmente, vários autores consideram que os textos históricos exercem um papel motivador no
processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Sobretudo, a História como fonte de motivação para o
ensino-aprendizagem da Matemática é justificada por promover o despertar do interesse do aluno em
estudar o conteúdo matemático que lhe está sendo ensinado.

Entretanto, por provocar certo distanciamento do aspecto formal e rigoroso do conhecimento matemático,
o poder motivador é questionado por diversos autores. Miguel e Miorim (2004), por exemplo, contrapõem
à existência de um suposto potencial motivador inerente à História, a partir de duas considerações. A
primeira delas destaca que se fosse esse o caso, o ensino da própria História seria automotivador. A
segunda consideração é de cunho psicológico, a qual aborda que a motivação tem caráter individual e não
universal e o que é motivador para um indivíduo pode não ser para outro.

Por sua vez, Nobre e Baroni (1999), refutam a simples função de motivação atribuída à História da
Matemática ao afirmarem que

Sua amplitude extrapola o campo da motivação e engloba elementos cujas
naturezas estão voltadas a uma interligação entre o conteúdo e sua atividade
educacional. Essa interligação se fortalece a partir do momento que o professor
de matemática tem o domínio da história do conteúdo que ele trabalha em sala
de aula. (NOBRE E BARONI, 1999, p.132)

Com isso, é imprescindível ter cautela para não incorrer no erro de simplesmente assumir a História da
Matemática como elemento motivador ao desenvolvimento do conteúdo posto que a motivação não é o
único fator responsável para a inserção da história no ensino da Matemática.

Particularmente, Fossa (2001), designa como Uso Ornamental quando as informações históricas são
utilizadas como meros acessórios ou ornamentos através da simples acumulação de fatos. Todavia, para o
referido autor, no Uso Ornamental, por apenas enfocar notas históricas, requer a delimitação do seu papel
para evitar falsas expectativas e, ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo tudo que seu o uso nos tem a
oferecer.

Com isso, em vez de utilizar a História da Matemática apenas como elemento motivador, se faz necessário
considerar a História da Matemática como um instrumento que pode promover significado e compreensão
no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, e, consequentemente contribuir para com a
ampliação do próprio conhecimento matemático. Diante disso, em especial, norteados pela função
geradora de conhecimento matemático atribuído à História da Matemática, diversos autores apontam o
potencial pedagógico existente na relação entre a História da Matemática, a cognição matemática e a
aprendizagem matemática. Dentre esses autores destacamos Fossa (2008) e Mendes (2009), os quais nos
apresentam uma discussão rica acerca do uso da História da Matemática como fonte para ampliação do
conhecimento matemático, atuando assim, como agente de cognição. Segundo Fossa (2008)

O ser humano aprende na medida em que ele constrói, de forma ativa, o seu
próprio conhecimento e, portanto, as metodologias mais eficazes de ensino serão
as que estão de acordo com a natureza dos processos cognitivos humanos.
(FOSSA, 2008, p.11)

Todavia, a compreensão de conceitos matemáticos promovida pelo uso da História da Matemática quando
utilizada enquanto agente de cognição por estarem em consonância com os processos cognitivos é uma
compreensão que ocorre através de relações entre conceitos contributivos que foram constituídos
historicamente. Sendo assim, há a construção de conhecimento via compreensão relacional.

Para tanto, considerando à potencialidade do uso de atividades como recurso para a aprendizagem da
Matemática, Fossa (2008) e Mendes (2009) discutem com muita propriedade acerca do uso de atividades
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centradas na investigação histórica. Particularmente, Mendes (2009) destaca que

A investigação histórica como ação empreendida em sala de aula pode implicar
em aprendizagem com significado e materializa-se por meio de atividades
centradas no desenvolvimento histórico dos conceitos matemáticos.
(MENDES,2009, p.14)

Sendo assim, posto que a investigação histórica pode ser considerada como alternativa pedagógica para a
concretização de um ensino de Matemática com significado, indubitavelmente é evidente a potencialidade
da proposta de uso didático da história da Matemática tendo como suporte a investigação histórica via
atividades.

Ainda acerca das atividades investigatórias, Mendes (2009) afirma que as mesmas se configuram como
sendo

[...] o encaminhamento didático dado ao processo de geração de conhecimento
matemático, que provoca a criatividade e o espírito desafiador do aluno para
encontrar respostas às suas indagações cognitivas e construir suas ideias sobre o
que pretende aprender (MENDES, 2009, p. 7)

Nesse contexto, as atividades históricas investigatórias incontestavelmente assumem a natureza da
redescoberta inerente às atividades construtivistas. Sobretudo, Fossa (2008) aponta que a consonância
com o preceito construtivista existente nas atividades estruturadas via redescoberta promovidas através
da investigação histórica se deve ao fato de que tais atividades levam o aluno a construir estruturas
matemáticas por si mesmo, e ainda elucida que o termo ‘redescoberta’ é devido ao fato de que os alunos
são conduzidos a redescobrir estruturas matemáticas já conhecidas pela comunidade matemática.

Ainda sobre o caráter investigativo próprio das atividades históricas estruturadas via redescoberta, Fossa
(2008) aponta que ao participar dessas atividades o aluno

[...] está fazendo pesquisa sobre a matemática, pois está investigando –
geralmente num esforço colaborativo com seus colegas – questões problemáticas
sobre as quais não sabe a resposta, nem o modo correto de proceder; são
exatamente esses aspectos que serão descobertos nas atividades (FOSSA, 2008,
p.11)

Por sua vez, Mendes (2009), ao discorrer acerca da concepção de redescoberta, afirma que a mesma

[...] baseia-se no pressuposto de que a aprendizagem do aluno torna-se plena,
significativa e sólida na medida em que ele é provocado intelectualmente, o que
significa despertar sua curiosidade, levando-o em busca de (re)construção da
Matemática já elaborada historicamente. (MENDES, 2009, p.15)

Desse modo, é possível conduzir o aprendiz a uma construção constante dos conceitos matemáticos
presentes em cada atividade.

Diante do exposto, destacamos que o caráter investigatório que é estimulado pela utilização da história no
ensino de matemática é de grande importância para o professor, dado a complexidade da prática docente.
Todavia, é essencial que o professor deve dar importância à devida estruturação das atividades, as quais
segundo Mendes (2009) devem ter características de continuidade, mantendo conexão entre si, de modo
que, ao final, se processe a construção da aprendizagem prevista por esse tipo de abordagem didática.

Ainda sobre a prática docente, corroboramos com Miguel e Miorim (2004) ao destacarem que ao se utilizar

Pág.8/10



o processo de ensino e aprendizagem da Matemática que visa à compreensão e a significação, é
necessário levantar e discutir os porquês, o que segundo os referidos autores são as “razões para a
aceitação de certos fatos, raciocínios e procedimentos por parte do estudante”. Jones (1969, apud Miguel
e Miorim, 2004) aponta que os porquês cronológicos, os porquês lógicos e os porquês pedagógicos, devem
ser levados em consideração por todos os que se propõem a ensinar Matemática, sendo que os porquês
cronológicos se justificam por razões de cunhos histórico, cultural, casual e convencional, os porquês
lógicos se justificam em decorrência lógica de proposições previamente aceitas e os porquês pedagógicos
se justificam por razões de ordem pedagógica.

Contudo, além das vantagens, também se faz necessário considerar alguns empecilhos ao uso didático da
História da Matemática. Miguel e Miorim (2004) destacam a ausência de literatura adequada, a natureza
imprópria da literatura disponível, a história como um fato complicador e a ausência do sentido de
progresso histórico. Entretanto há outros, tais como a questão de cunho filosófico que envolve a ideia de
que História não é Matemática, a falta de destreza de habilidade do professor e também o fato de haver
estudantes que não gostam de História e, por conseguinte, de História da Matemática. Entretanto, Miguel
e Miorim (2004) ressaltam que esses argumentos não devem ser considerados como enfraquecedores e
sim pontos de partida para estimular o desenvolvimento de novos estudos e pesquisa, na tentativa de
sanar tais dificuldades.

Considerações Finais

A compreensão relacional ocorre através da construção de esquemas relacionais, ou seja, esquemas onde
os conceitos estão inter-relacionados. Sobretudo, para formação de um conceito se faz necessário recorrer
a conceitos contributivos, que por sua vez configuram como elementos de uma rede de conceitos
conectados, ou seja, inter-relacionados.

Sobretudo, posto que a compreensão relacional é caracterizada por esquemas ricos em conexões entre
diversos conceitos e que para cada conceito matemático há uma evolução histórica que nos revela uma
rede de conceitos contributivos, acreditamos que, dentre as tendências metodológicas utilizadas no ensino
de Matemática, a História da Matemática se apresenta como importante ferramenta metodológica na
promoção da compreensão relacional.

Por fim, conforme apontamos no decorrer da presente discussão, uma alternativa para utilizar a História
da Matemática como uma ferramenta capaz de desenvolver um ensino de Matemática compreensivo,
significativo e dinâmico para o aluno é quando se considera o potencial pedagógico da História da
Matemática enquanto agente cognitivo. Ainda, utilizando a História da Matemática como agente cognitivo
através de atividades investigativas via redescoberta, o ensino de Matemática se torna mais agradável
através da promoção da compreensão via relações instituídas historicamente entre conceitos contributivos,
corroborando com o que deve ser o objetivo maior do ensino de matemática que é a promoção da
compreensão relacional da Matemática.
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