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Resumo 

 

Apresentaremos o resultado de um estudo realizado com enfoque na análise dos livros 

didáticos de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental. Essa análise foi feita a partir de 

uma visão voltada para como a História da Matemática é apresentada nesses livros didáticos. 

Nossa pesquisa teve como objetivo geral analisar como se dá a abordagem histórica 

apresentada nos livros didáticos do 8º ano do Ensino Fundamental dos municípios de 

Macaparana- PE e Itambé-PE, a partir das recomendações dos documentos oficiais 

(Parâmetros Curriculares Nacionais e Estaduais de Matemática). A partir das análises dos 

livros didáticos, pudemos observar que o autor, buscou parcialmente apresentar a proposta de 

ensino direcionada ao resgate de momentos históricos evidenciados pela Matemática no 

decorrer dos capítulos, e quanto às recomendações que nos sãos dados sobre a importância de 

se trabalhar a História da Matemática como um recurso didático, pode-se ressaltar que o autor 

se restringiu de mais, o que ocasionou a falta de embasamento teórico dessa ciência.  

 

Palavras-chave: História da Matemática. Livros didáticos. Documentos oficiais. PCN’s. 

Abstract 

We will present the results of a study focused on the analysis of textbooks of Mathematics of 

the 8th year of elementary school. This analysis was done from a view toward how the history 

of mathematics is presented in these textbooks. Our research aimed to analyze how is the 

historical approach presented in the textbooks of the 8th year of elementary school in the 

municipalities of Macaparana- PE and Itambé-PE, based on the recommendations of the 

official documents (National Curriculum Parameters and State Mathematics) . From the 

analysis of textbooks, we observed that the author sought partly present teaching proposal 

directed to the rescue of historical moments evidenced in mathematics over the chapters, and 

for recommendations that are given us about the importance of work History of Mathematics 

as a teaching tool, it can be noted that the author was restricted more, which caused a lack of 

theoretical foundation of this science. 
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Introdução 

 

A matemática enquanto área do conhecimento tem relações diversas com muitas atividades 

que são praticadas pelos seres humanos, entretanto, muitos são os comentários que a mesma 

não tem relação alguma nesse sentido. O que de fato podemos observar é que a Matemática 

passou por várias transformações, sendo essas sociais, históricas, enfim, aspectos culturais 

que influenciaram em certos momentos no desenvolvimento da Matemática. 

Esse desenvolvimento da Matemática deve-se também aos vários nomes que fizeram história 

dentro da mesma, seguidores que buscaram apreciar essa ciência de forma a exibir o que ela 

traz por si só, buscando estudá-la e compreendê-la através de sua essência. 

O que muitas vezes acontece, é que a Matemática está sendo vista por muitos como sendo 

uma disciplina escolar que se aporta de técnicas decorativas e que não tem nenhuma 

aplicabilidade na vida humana. Essas concepções fazem com que os nossos alunos 

interpretem a Matemática de forra errônea, pois por desconhecimento os mesmos deixam de 

conhecer as grandes contribuições que essa ciência trouxe para a evolução da humanidade, 

visto que, muitos povos e civilizações fizeram parte do desenvolvimento do conhecimento 

matemático. 

Muitos são os comentários feitos pelos nossos alunos, entre eles estão: De onde veio a 

Matemática? Quem descobriu? Onde usamos a Matemática? Nesse momento o professor se 

apresenta como o mediador do conhecimento para buscar responder as indagações feitas pelos 

seus alunos, ou seja, é preciso segurança por parte do professor para apresentar a seus alunos 

ideias e concepções verídicas sobre o ensino da Matemática e sobre a importância da mesma 

em nossas vidas. Então dessa forma, o professor apresentará ao seu aluno a Matemática como 

sendo fruto do trabalho humano e que surgiu da necessidade humana. 

Logo nosso trabalho busca apresentar uma investigação acerca da inserção da História da 

Matemática em alguns livros didáticos do 8º ano do Ensino Fundamental adotados no 

Município de Macaparana - PE e no Município de Itambé - PE, nas escolas estaduais e 



 

 

municipais, de forma a analisar as abordagens desses livros, sobre como o contexto histórico 

da Matemática é apresentado de forma a resgatar o senso critico e perceptível desses alunos. 

Nossa escolha em trabalhar com a análise de um livro didático deu-se pelo fato de que muitos 

professores utilizam o livro didático de Matemática como sendo a única fonte de apoio para 

seu trabalho docente. Conforme, Dante (1996, p.52 apud GAY, 2008, p.13), ressalta que: “O 

livro didático passou a ser o principal e, em muitos casos, o único instrumento de apoio ao 

trabalho docente”. 

Quanto à escolha de analisarmos o livro didático de Matemática do 8º ano, é por que sabemos 

que é neste ano que muitos alunos tendem a ter dificuldades quando se deparam com as ideias 

relacionadas aos conhecimentos algébricos, logo nosso trabalho buscar verificar nesses livros 

como o autor traz a proposta da História da Matemática enquanto recurso didático motivador.  

E é partir dessa contextualização que se encontra nossa pesquisa que teve como objetivos 

específicos: Verificar se há a existência nos livros didáticos adotados as abordagens que se 

aplique ao contexto histórico da Matemática; e, analisar mediante as recomendações dadas 

pelos parâmetros curriculares nacionais de Matemática, as abordagens de tópicos de História 

da Matemática, nos livros textos escolhidos. 

 

O CAMINHO PERCORRIDO PELA MATEMÁTICA: UMA HISTÓRIA DE 

GRANDE IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Muito se ouve que a matemática foi criada por pessoas que basicamente não tinham o que 

fazer. Esta ideia errônea é uma das muitas que fazem com que nossos alunos cheguem a 

interpretar que a matemática é apenas uma disciplina que está na sua grade curricular do 

ensino escolar e que infelizmente os mesmos têm que passar por ela, esse fato acontece por 

causa de um desconhecimento dos mesmos, de que a matemática traz consigo uma história 

que trouxe grandes contribuições para a evolução humana, história essa, que quando não 

apresentada de forma consistente como citado anteriormente, aparenta mostrar que essa 

ciência é apenas composta de utilizações de fórmulas decorativas que devem ser aprendidas 

de alguma forma. 



 

 

Quando falamos em estudar matemática, estamos nos direcionando a um campo que passou 

por várias transformações, desde muitos séculos, sendo essas, sociais, históricas e culturais, 

seria muito fácil observar essa ciência apenas como exata, sem citar que a mesma tem uma 

história tão importante quanto sua existência prática no dia a dia, mas afinal, como ensinar 

matemática? Quais fundamentos nos são dados para que possamos de alguma forma afirmar 

que nossos alunos estão aprendendo matemática? Seria o fato dos mesmos resolverem 

exercícios reprodutivos, ou apenas a concepção de que conseguem resolver situações 

problemas envolvendo conteúdos que lhe foram aplicados? 

Então, a História da Matemática pode responder muitas questões que são levantadas pelos 

alunos quando em contato com determinados conteúdos apresentados pelo professor, como 

ressalta os PCN de Matemática que: 

 
Em muitas situações, o recurso à História da Matemática pode esclarecer ideias 

matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar 

respostas a alguns porquês e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar 

mais crítico sobre os objetos de conhecimento.                (BRASIL, 1998, p.43). 

 

Esse presente trabalho buscará mostrar a importância da História da Matemática no contexto 

escolar, que além de tornar as aulas de Matemática mais atrativas, pode sim amenizar as 

dificuldades e problemas vivenciados pelos alunos. Como se sabe muitos professores utilizam 

os livros didáticos como a única fonte dentro da sala de aula, logo implica dizer que quanto 

menos envolvimento da História da Matemática dentro desses livros, menos ainda serão as 

concepções prévias dos nossos alunos, quanto aos muitos que colaboraram para o 

desenvolvimento dessa ciência ao passar dos anos. 

 

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA DENTRO DO ÂMBITO 

ESCOLAR  

 

Quando falamos em História da Matemática, a primeira coisa que nos vem em mente, é 

procurar estudar nome de Matemáticos famosos, matemáticos esses que viveram em várias 

épocas diferentes e que contribuíram muito para o desenvolvimento da Matemática que 



 

 

vemos nos dias atuais. O que de fato podemos afirmar, é que estudar a Matemática, enquanto 

momento histórico, vai muito além de estudar biografias de Matemáticos famosos, e que de 

fato, existiram muitos matemáticos que trouxeram influências para a matemática que é vista 

nos dias atuais, entretanto muitas pessoas comuns, também foram peças fundamentais, para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

Não se pode definir o estudo da História da Matemática, como sendo a restrição de apenas 

ilustrar momentos importantes que foram vivenciados pelo homem há séculos atrás, pois 

segundo Brolezzi (2000, p.1). 

 
 [...] Não se trata apenas de ilustrar as aulas de Matemática com histórias que 

divirtam, como biografias de matemáticos famosos. Nem, simplesmente, de 

acrescentar mais conteúdo ao currículo elementar de Matemática, para recheá-lo de 

referências históricas diretas que, de algum modo, ajudem a demonstrar a 

importância ou a beleza do assunto que se quer ensinar. O que pretendemos fazer 

aqui é contribuir para o estudo de uma utilização muito mais profunda do recurso a 

Historia da Matemática. (BROLEZZI, 2000. p.1) 

 

 

Então seguindo a citação acima, podemos afirmar que é preciso apresentar a História da 

Matemática como sendo um recurso que possa contribuir muito para o Ensino-aprendizagem 

dos alunos, e não somente lhes apresentar momentos históricos através de ilustrações e 

biografias de matemáticos. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), podemos afirmar que é de grande 

importância trabalhar a História da matemática pela sua contribuição para o ensino 

aprendizagem, pois,  

 

A história da matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo de 

ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a matemática como 

uma condição humana, ao mostrar as necessidades e preocupações de diferentes 

culturas, em diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre 

conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o professor cria 

condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante 

desse conhecimento. Além disso, conceitos abordados em conexão com sua história 

constituem veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande 

valor formativo. A história da matemática é, nesse sentido, um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural. (BRASIL, 1999, p. 42). 

 

 



 

 

O que podemos ressaltar é que tanto o professor quanto o aluno devem esta dispostos em 

compreender a historia da matemática como um recurso didático, que serve para apresentar a 

Matemática como sendo resultado significativo do trabalho humano, visto que grandes são as 

modificações que vem sendo passadas de povos para povos diante dessa ciência. 

Corroborando com as ideias relacionadas ao ensino da História da Matemática como produto 

cultural, os PCN afirmam que:  

 
A Matemática desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas culturas. O 

modelo de Matemática hoje aceito, originou-se com a civilização grega, no período 

que vai aproximadamente de 700 a.C. a 300 d.C., abrigando sistemas formais, 

logicamente estruturados a partir de um conjunto de premissas e empregando regras 

de raciocínio preestabelecidas. A maturidade desses sistemas formais foi atingida no 

século XIX, com o surgimento da Teoria dos Conjuntos e o desenvolvimento da 

Lógica Matemática. (BRASIL, 1998, p. 25). 

 

Diante dos parágrafos mencionados anteriormente, podemos assim concluir, que não é difícil 

compreender a História da Matemática dentro âmbito escolar como sendo um recurso didático 

de suma importância, para que se possam criar várias condições que contribuam ao alcance do 

ensino-aprendizagem dos alunos.  

 

 

O USO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO DIDÁTICO: AS 

RECOMENDAÇÕES SUGERIDAS PELOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS DE MATEMÁTICA.  

  

Como sabemos muitas foram às concepções e ideias que foram se aprimorando no decorrer do 

tempo, para que chegássemos a se utilizar de uma Matemática, completa de fundamentos e 

enigmas, uma matemática que para muitos se torna exercício para outros se torna um 

problema. O que de fato podemos observar é que ainda hoje, existem vários problemas 

matemáticos que ainda não foram resolvidos, o que nos faz refletir que a Matemática que 

muitos dizem ser exata, é uma ciência que também se modifica, e sua essência só é vista por 

aqueles que não fazem má interpretação da mesma. 

Então visto isso, sabemos que quando nos direcionamos para a Matemática apresentada aos 



 

 

nossos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, nos remete a perceber que, esses 

alunos tem a Matemática como sendo um “bicho de sete cabeças”, a disciplina mais “difícil” 

da escola, entre outros comentários que fazem com que os mesmos, alimentem a ideia de que 

estudar Matemática, é apenas utilizar-se de fórmulas decorativas. 

Nesse momento o professor de Matemática deve se apresentar como sendo o mediador do 

conhecimento, apresentando uma Matemática contextualizada, que além de se utilizar das 

diversas técnicas e fórmulas criadas há alguns séculos, também pode ser vista por um olha 

histórico. 

Logo, o professor deve mostrar aos seus alunos que a Matemática não foi criada e nem surgiu 

pela necessidade apenas de contagem de bens dos povos primitivos, mas também pela 

naturalidade da mesma enquanto área do conhecimento, que passou e passa por várias 

transformações. 

Entretanto é preciso de algo muito importante, que os professores tenham convicção e 

também tenham domínios de alguns momentos históricos evidenciados pela Matemática, nem 

que seja um pouco, mas que ele tenha alguma percepção sobre essas ideias. 

 
Uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer discussão sobre a 

matemática e o seu ensino. Ter uma ideia, embora imprecisa e incompleta, sobre por 

que e quando se resolveu levar o ensino da matemática à importância que tem hoje 

são elementos fundamentais para fazer qualquer proposta de inovação em educação 

matemática e educação em geral. (D’AMBROSIO, 2007, p.29) 

 

Outro pensamento muito importante de D’ Ambrósio (1996) é que é importante dizer que não 

é preciso e necessário que o professor seja um especialista apresentar a História da 

Matemática em todas as suas aulas. Entretanto, se em algum tema o professor tem uma 

informação ou sabe de uma curiosidade histórica, deve compartilhar com os alunos. Se sobre 

outro tema ele não tem o que falar, não importa.  Logo, não é necessário desenvolver um 

currículo, linear e organizado, de História da Matemática. Basta colocar aqui e ali algumas 

reflexões. Isto pode gerar muito interesse nas aulas de Matemática.  

Logo é importante que o professor tenha concepções de se trabalhar a história da Matemática, 



 

 

apresentando um pouco do que ele sabe não tudo, mas o suficiente para que os alunos 

compreendam a Matemática como uma área do conhecimento, que teve e tem muita utilidade 

na vida humana. 

 

Metodologia 

 

Nesse trabalho, nosso objeto de estudo são os livros didáticos, e queremos encontrar uma 

resposta plausível para nossa problemática que é de como a História da Matemática é 

apresentada e abordada em livros didáticos para o Ensino Fundamental.  

A partir dos critérios de escolha, selecionamos dois livros didáticos (quadro 01), para 

identificarmos, por meio da análise, a abordagem histórica da Matemática, presente nesses 

livros. Os livros adotados foram: Matemática teoria e contexto; e Descobrindo e aplicando a 

matemática. 

O livro Matemática teoria e contexto são de autoria de Marília Centurión, Licenciada e 

Bacharel em Matemática; e José Jakubovic, Licenciado em Matemática. 

O livro Descobrindo a Matemática faz parte de uma coleção publicada pela editora Dimensão, 

composta de livros para o ensino fundamental, de autoria de Alceu dos Santos Mazzieiro, 

bacharel, licenciado e especialista em Matemática; e Paulo Antônio Fonseca machado. 

 

 

Livros 

 

 

Coleção 

 

Autor 

 

Editora 

 

Rede de Ensino 

 

Livro 01 

 

Descobrindo e 

aplicando a 

Matemática 
 

 

Alceu dos 

Santos 

 

Editora 

Dimensão 

 

Estadual de 

Macaparana - PE 

 

 

Livro 02 

 

Matemática teoria e 

contexto 
 

 

Marília 

Centurión 

 

 

Editora saraiva 

 

Municipal de 

Itambé-PE 

Quadro 01 – Livros a serem analisados. 

 



 

 

Resultados  

 

Apresentaremos neste capítulo a análise sobre a utilização ou não da História da Matemática 

apresentada nos livros didáticos estudados, fazendo algumas considerações sobre o que cada 

capítulo desses livros traz como subsídio histórico. Traremos argumentos sobre a importância 

dessa narração histórica em cada capítulo como um recurso didático, no que tange as 

recomendações dadas pelos documentos oficiais, em específico os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Estaduais de Matemática. 

 

Análise do livro 01 

 

Nesse livro o autor não se preocupou em momento algum em evidenciar momentos históricos 

importantes e que foram e são de grande valia para os conhecimentos matemáticos que 

utilizamos nos dias atuais. O não investimento desse processo metodológico faz com que 

possamos ressalvar que este livro 01 não segue as recomendações dadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (PCN), sobre a utilização da História da Matemática 

enquanto um recurso didático de grande valia para o ensino aprendizagem. 

 

Análise do livro 02 

 

Esse livro é composto por 256 páginas que estão divididas em nove capítulos. Dos nove 

capítulos que compõem o livro 02, em apenas dois capítulos o autor evidencia ideias e 

informações sobre a História da Matemática, apresentado biografias e informações que no seu 

ver seria importante para o ensino-aprendizagem dos alunos, entretanto essas duas notas, 

referem-se ao estudo da Álgebra. Nos demais capítulos, o autor não trouxe nenhuma 

passagem do conhecimento da Matemática, quanto resultado do trabalho humano.  

No quinto capítulo o autor apresenta um pouco da História sobre as primeiras ideias de 

equações do 1º grau, citando os egípcios e babilônios como sendo os primeiros a trabalhar 



 

 

com maneiras de resolver equações. Entretanto é dito também que quem iniciou o estudo da 

Álgebra foi o grande matemático árabe Al-Khowarizmi. 

Nesse capítulo o autor se aportou de um momento histórico vivenciado pelo homem, quanto à 

utilização dos conceitos algébricos, nesse caso da equação do 1º grau, o que cabe ressaltar que 

o momento histórico apresentado apenas traz informações, mas em momento nenhum o autor 

no decorrer desse capítulo apresenta situações problemas envolvendo a História da 

Matemática. 

No sétimo capítulo desse livro é apresentado um pequeno texto intitulado como sendo “Um 

pouco da história da Geometria”. Nesse texto é introduzido e explicado para os alunos que as 

ideias das formas geométricas, já são utilizadas desde muito tempo, e que os grandes 

contribuintes para o desenvolvimento e ampliação desses conhecimentos foram os egípcios e 

os antigos habitantes da Mesopotâmia. É apresentado também que os egípcios construíam 

grandes pirâmides, cujas faces tinham forma de triângulos regulares, quanto aos povos da 

Mesopotâmia, eles já sabiam calcular área de retângulos. 

Em pequeno quadro ao lado do texto é instigado que os alunos busquem assistir ideias 

relacionadas à História da Matemática, neste caso, assistir um pouco da história da Geometria. 

O que podemos notar é que neste capítulo o autor apresenta noções aos alunos, que desde 

muito tempo esse ramo da Matemática é utilizado e vem se transformando de gerações e 

gerações. O que de fato chama atenção é que a Geometria muitas vezes não é ensinada de 

forma a mostrar a essência do conhecimento matemático, visto que a Geometria está em toda 

parte, ao contrário dos conhecimentos algébricos, muitas ideias relacionadas ao campo 

geométrico, podem ser visto no dia a dia e sendo assim, podem ser trabalhado com os alunos 

de forma, que eles possam ver e usar as formas geométricas.  

De forma geral, o autor do livro 02, apenas em dois momentos tentou resgatar um pouco dos 

saberes matemáticos que foram vivenciados pelo homem, e que são utilizados com mais 

praticidade nos dias atuais. O que podemos ressaltar, é que assim como diz Brolezzi (2000) 

não se trata apenas de apresentar imagens e trazer historinhas que se tornem engraçadas e 

divertidas, mas sim mostrar um recurso que possa motivar a aprendizagem dos alunos quanto 

ao saber matemático, que é a História da Matemática. 



 

 

Cabe ressaltar, que é no 8º ano do Ensino Fundamental que os alunos se apropriam de ideias 

relacionadas ao campo algébrico, pois é nesse ano que os mesmos começam a se utilizar de 

métodos que se interligam para o ramo da matemática conhecido como Álgebra. Desta forma, 

o autor poderia ter buscado resgatar mais a utilização da História da Matemática, pois é de 

grande valor qualquer percepção verdadeira sobre a Matemática e seu ensino dentro do 

âmbito escolar. 

 

Considerações Finais 

 

As várias discursões e análises que foram feitas como embasamento teórico desse trabalho, 

tiveram como pretensão fazer uma reflexão sobre a apresentação da História da Matemática 

como um recurso didático que possibilita uma melhor perspectiva diante do Ensino da 

Educação Matemática para o 8º ano do Ensino Fundamental. 

Quando falamos em História da Matemática, é importante salientar que a mesma deve ser 

utilizada e ensinada pelos professores de Matemática, como um meio pelo qual eles possam 

deixar suas aulas mais contextualizadas, possibilitando a melhor compreensão de conceitos, 

possibilitando o alcance do Ensino-Aprendizagem. Assim, de acordo com os dados obtidos 

em nossa análise, podemos perceber que os livros didáticos analisados, de forma geral se 

restringem demais e tenta em poucos momentos abordar fatos históricos evidenciados pela 

Matemática. 

Nos livros analisados pudemos observar que é apresentado pelos autores no decorrer de todos 

os capítulos dos livros, poucas informações e poucas biografias de Matemáticos importantes, 

entretanto, o autor se limita a não apresentar momentos de problemas da matemática que 

fizeram parte da história e que podem ser utilizados dentro do ensino, resgatando o senso 

critico dos alunos, diante dessa área do conhecimento. 

Quanto aos capítulos dos livros analisados que não apresentaram abordagens históricas da 

Matemática como, por exemplo, o livro 01, é importante ressaltar que seria de grande 

importância que nesses capítulos o autor, evidenciasse momentos históricos importantes para 



 

 

o aprimoramento do saber matemático, pois com certa ressalva, esta investida se tornaria um 

suporte para o ensino da Matemática, como sendo um produto humano. 

Logo se espera que esse trabalho que está centrado na investigação do ensino de abordagens 

históricas da Matemática nos livros didáticos seja de certa forma, uma ferramenta de uso para 

novas pesquisas dado que o tema proposto é de grande importância para uma discursão entre 

a Educação Matemática e o seu Ensino. 
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