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Resumo  

Atualmente a crescente evolução das ciências exige uma Matemática cada vez 

mais complexa. Assim, as exigências e especificidades da Matemática fazem surgir 

variadas conceções. A generalidade das conceções apontadas, à disciplina, apresenta um 

aspeto comum: a desconsideração da Matemática como uma atividade humana, 

desenvolvida para satisfazer as necessidades do Homem. Naturalmente, sendo a 

matemática produto da atividade humana poderá, também, ser considerada como um 

produto cultural, pois, acaba por integrar a cultura do povo que a desenvolveu. É 

importante que tanto os professores como os alunos encarem a Matemática tal como ela 

é, ou seja, uma atividade humana, um produto cultural, um conjunto de conhecimentos 

uno, entre outras considerações verídicas. A História da Matemática pode auxiliar essa 

mudança, uma vez que, dá a conhecer as motivações, causas e personagens que 

desenvolveram esta ciência, ao mesmo tempo que permite verificar a unicidade dos 

conteúdos.  

A História da Matemática quando devidamente integrada no ensino acarreta 

inúmeras potencialidades, contudo, são apontadas algumas objeções, das quais possuem 

fundamento a escassez de recursos que auxiliem a concretização dessa integração.  

Certamente, a História da Matemática não é um assunto da atualidade, sendo que 

ganhou destaque, aquando da reformulação da Universidade de Coimbra, cujos estatutos 

instituíram a obrigatoriedade do estudo da temática.   

A inclusão da História da Matemática nos Programas de Matemática foi bastante 

reforçada nos documentos homologados nos anos 1991 e 2007, situação que, com a 

homologação do Programa de Matemática, no ano 2013, mudou radicalmente. No novo 

documento, a História da Matemática foi totalmente desvalorizada, sendo a prioridade o 

desenvolvimento do conhecimento e dos procedimentos matemáticos. Apesar da 

desconsideração da temática no Programa Curricular em vigor, tanto a formação de 

professores, como os manuais escolares continuam a valorizar a temática, sendo notória 

a sua inclusão.  
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Learning is both cognitive and affective. 

So, too, are the mathematics problems of history. 

Swetz, (1989) 

 

 

 



Abstract 

Currently the growing evolution of science requires a math increasingly complex.  

Thus, the requirements and specificities of mathematics make arise various concessions. 

Most of the concessions pointed to the subject presents a common aspect: the disregard 

of mathematics as a human activity, developed to meet the needs of the Man. Of course, 

being the product of human activity math may also be considered as a cultural product, 

because turns out to be part of culture of the people who developed it. It is important that 

both, teachers and students, face maths as it is, an human activity, a cultural product, a set 

of a unique knowledge, among other true considerations. The history of mathematics can 

help this change, since it gives to know the motivations, causes and characters who 

developed the science, while allow checking the uniqueness of content. 

The history of mathematics when properly integrated in teaching entails great 

potential, however points out some objections, which have ground the scarcity of 

resources to assist the implementation of this integration.  

Certainly, the history of mathematics it’s not a subject just of our days, and who 

won to prominence at the time of the recast of the University of Coimbra, whose statutes 

have established the obligation of the thematic study. 

The inclusion of the History of Mathematics in Mathematics programs has been 

greatly strengthened in the approved documents in 1991 and 2007, a situation that, with 

the approval of the Mathematics Program, in 2013, changed radically. In the new 

document, the history of mathematics was totally devalued being the priority the 

development of knowledge and mathematical procedures. 

Despite the disregard of the theme in the curriculum in force, in the teacher 

training and as in the school textbooks continue to enhance the theme, being known his 

inclusion. 
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Introdução 

A Matemática é uma das disciplinas do currículo do Ensino Básico, à qual, está 

associada uma carga negativa, uma vez que, é perspetivada como sendo difícil, totalmente 

abstrata e como um corpo de conhecimentos acabado e perfeito, na qual, a obtenção de 

classificações positivas, apenas está ao alcance dos génios (APM, 1998; Ponte & Estrada, 

2000; Abrantes, 2004). As conceções depreciativas que circundam a disciplina acabam 

por traduzir, parte do insucesso escolar que surge à volta da mesma. Nesta lógica, Ponte 

(2003) considera que o insucesso na disciplina não passa, apenas, pela falta de 

conhecimentos, pela presença de dificuldades num determinado conteúdo, ou pelo erro 

numa determinada tarefa, sendo estas “dificuldades” as mais fáceis de colmatar. O 

insucesso mais negativo e, talvez, o mais difícil de tornear é o que está na cabeça de cada 

um sobre a Matemática. Com efeito, julgar que a Matemática não serve para nada e, 

quando necessário, ser incapaz de usar procedimentos matemáticos em situações do 

quotidiano (Ponte 2003; Abrantes 2004) é uma situação de insucesso difícil de resolver. 

Estas conceções, segundo Ponte (2003), levam a crer que o insucesso é muito maior do 

que se julga. Assim, as conceções negativas e o insucesso que assombram esta disciplina 

ocasionaram o desenvolvimento de vários estudos, que acabaram por comprovar, 

precisamente, o estado crítico em que permanece. Desses estudos, destaca-se o PISA 

(Programme for International Student Assessment) realizado a nível internacional nos 

anos 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012, que permite a comparação da situação de Portugal 

com a de vários países. A nível nacional a Associação de Professores de Matemática 

(APM), a Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), assim como, muitos dos trabalhos 

desenvolvidos no ensino superior têm tentado alertar para esta situação, dando, ao mesmo 

tempo, propostas de melhoria. Abrantes (2004), aponta a ausência de objetivos de 

natureza afetiva e social, assim como, a negligência do desenvolvimento das capacidades 

associadas a níveis cognitivos mais altos, como causadores de conceções negativas e 

consequentemente do insucesso. Todo o negativismo que paira sobre a disciplina é 

reforçado pelas atividades escolares que, na ótica de Abrantes (2004), ostentam uma 

Matemática rígida, do certo ou errado (idem p.16), sem que estas sejam contextualizadas, 

e perante as quais o aluno deve saber o que é para saber e como se faz (idem p.16). 

A expressão Deus fêz o Mundo por conta, pêso e medida (Teixeira, 1934, p.11) 

atribui à Matemática uma conceção milagrosa, isto é, que se desenvolveu não por mão do 
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Homem, mas, por milagre, chegando até nós perfeita, acabada e incompreensível. Esta 

conceção é errónea, pois, tal como indica Heppel (1893, citado por Furinghetti, n.d.) a 

Matemática é cheia de vida e de interesse. A vida e o interesse da Matemática estão 

refletidos na História da Matemática, a qual, contempla e exibe as motivações, as causas, 

as necessidades e personagens associados à existência e desenvolvimento de um conceito. 

Dado ser possível contextualizar a Matemática torna-se necessário consciencializar 

professores, alunos e encarregados de educação de que a Matemática não existe por um 

mero acaso e que, tal como há muitos anos atrás, existe para satisfazer as necessidades do 

Homem (Struik, 1997; Fauvel, 1997; Swetz, 1997).  

Enquanto aluna e durante o meu percurso no Ensino Básico (EB), muitas vezes, 

nas aulas de Matemática questionava-me sobre o porquê de determinado conceito, a esta 

questão, saliento, poucas vezes, obtive resposta. Mais tarde, aquando a minha integração 

em contextos educativos, percebi que, as crianças, muitas vezes questionam o porquê de 

determinados conceitos. Com efeito, considero importante a contextualização dos 

conteúdos a lecionar na sala de aula, permitindo aos alunos, uma perceção diferente 

daquela que têm na realidade. Isto consegue-se, introduzindo adequadamente a História 

da Matemática (HM) no ensino da disciplina. É nesta lógica, que surge a concretização 

do presente trabalho. 

Não pretendo que, a partir de amanhã haja uma explosão da integração da História 

da Matemática no ensino da Matemática. O pretendido é chamar à atenção para as 

potencialidades de uma ferramenta que, como afirma Abrantes (2004, p. 16), 

 Alguns professores preocupam-se em explicar as origens ou as razões que estão 

por detrás dos diversos passos dessas técnicas, outros consideram tal preocupação 

como secundária,  

ou seja, uma ferramenta que é considerada por uns e desconsiderada por outros. 

Por tudo isto, os meus objetivos para esta dissertação são a criação de ferramentas, 

que se assumam como um incentivo, aos professores, para dar resposta aos célebres 

“porquês” dos alunos, bem como, a criação de condições para que os professores se 

tornem mais confiantes no que toca à integração da História da Matemática no ensino da 

Matemática. 

Como forma de atingir os objetivos delineados, a presente dissertação encontra-

se dividida em dois capítulos. O primeiro capítulo destinado ao enquadramento teórico 

inicia com a apresentação das várias conceções relativas à Matemática, exaltando a 

necessária mudança de mentalidades que poderá socorrer-se na História da Matemática. 
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No mesmo capítulo, são apresentadas as vantagens da inclusão das perspetivas históricas, 

tanto para os alunos, como para os professores. A par disto, são referidas objeções 

apontadas por alguns docentes em determinados estudos, muitas das quais, Ferreira e Rich 

(2001) consideram não possuir suporte empírico. Ainda no primeiro capítulo, exalta-se a 

temática como um assunto, não da contemporaneidade, mas da antiguidade, revelando 

que a importância da História da Matemática advém desde o ano 1772, após a 

reformulação da Universidade de Coimbra. 

Por fim, considerando a sua longa implementação no ensino, foi pertinente, no 

mesmo capítulo, a análise da integração da História da Matemática nos documentos 

orientadores do processo de ensino e aprendizagem, nomeadamente, as orientações 

emanadas nos Programas do Ensino Básico homologados nos anos 1991, 2007 e 2013. 

Igualmente, foi verificada a inclusão da temática nos cursos de formação de professores, 

pois, considerando Ponte (2014) para haver um ensino de qualidade é, também, necessária 

uma formação de qualidade. Os manuais escolares, uma ferramenta preponderante tanto 

para alunos, como para os professores (Tavares & Ponte, 2006; Santo, 2006), foram, 

similarmente, alvo de análise com o intuito de verificar a integração da temática no 

decorrer dos ciclos de ensino.    

O segundo capítulo, dedicado à apresentação das experiências e propostas 

pedagógicas, tem início com a enumeração de casos e sugestões reveladores da forma 

como a História da Matemática pode ser integrada no ensino. Em seguida, é feita uma 

breve referência ao contexto da Prática de Ensino Supervisionada realizada no 1.o e 2.o 

Ciclos do Ensino Básico, na qual, foi possível uma integração da temática no ensino da 

Matemática. O capítulo termina com a apresentação de propostas de tarefas propiciadoras 

da inclusão de perspetivas históricas no ensino da Matemática. Todas as tarefas são, 

pormenorizadamente, explicadas através da elaboração de um “Guia de Orientação”, que 

tem como finalidade apoiar e sugerir ao docente uma forma de operacionalização de cada 

tarefa.   

A História da Matemática assume-se como tendo um sentido, uma função e uma 

utilidade. 
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1. O que é a Matemática? 

    A matemática é uma grande aventura nas ideias; a sua História reflete alguns dos 

mais nobres pensamentos de inúmeras gerações. 

(Struik, 1997) 

 A Matemática está omnipresente no nosso dia-a-dia, muitas vezes, sem nos 

apercebermos, estamos a utilizá-la. Por exemplo, quando ligamos o computador ou o 

telemóvel, quando descarregamos um ficheiro da Internet, entre outras, estamos a dar-lhe 

uso, sem que notemos, pois, a base destes sistemas é a Matemática e, caso esta não se 

desenvolvesse seria praticamente impossível a realização destas e outras ações (Buesco, 

2012). Para além destas situações, nas quais os indivíduos, e mais concretamente as 

crianças, utilizam a Matemática sem que o saibam, existem momentos em que os alunos 

conscientemente aprendem e praticam Matemática. Neste sentido, surge o Decreto-Lei 

n.o 139/2012 de 5 de julho, que a institui como uma das disciplinas essenciais do 

currículo, relevando o caráter de frequência obrigatória no 1.o, 2.o e 3.o Ciclos do Ensino 

Básico (CEB). Logo, é essencial considerar a Matemática como uma disciplina de 

frequência obrigatória para todos os alunos desde a sua entrada no Ensino Básico (EB) 

até à sua conclusão. 

A crescente e acelerada evolução das ciências e, consequentemente, das técnicas, 

geram a necessidade de uma Matemática cada vez mais complexa. Perante esta situação, 

e tendo em conta o caráter de obrigatoriedade, as exigências e as especificidades desta 

ciência uma série de conceções sobre a mesma são levantadas, bem como, a elaboração 

de vários estudos com o objetivo de tentar compreender e solucionar determinados 

problemas que vão surgindo. Face às exigências da própria disciplina e dos professores 

que a ministram, todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, 

alunos, encarregados de educação e professores, têm opiniões diferentes no que à essência 

da Matemática diz respeito.  

É sabido por todos que, a Matemática foi desde há muitos anos, e continua a ser, 

alvo de elevadas taxas de insucesso (APM, 1998; Ponte, 2003), sendo que, muitos dos 

estudos realizados à volta da disciplina recaíram sobre esta situação. Tendo em 

consideração esta fragilidade da Matemática, Silva e Martins (2000) consideram que o 

parecer que os atores educativos têm da mesma e dos objetivos que se pretende alcançar 

no ensino e aprendizagem da disciplina, podem despontar uma estratégia no combate ao 

insucesso. Assim, as autoras consideram importante analisar os pareceres (perspetivas 
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sobre a Matemática) e as atitudes (resposta de indivíduos a estímulos exteriores) que 

surgem nesses mesmos atores relativamente à disciplina, de modo que, a partir deles, se 

possa orientar o ensino e como consequência fazer deste uma experiência de sucesso. 

Posto isto, as autoras realizaram um estudo com 120 alunos dos 5.o, 6.o, 8.o e 10.o anos de 

escolaridade de três escolas do distrito de Viseu, tendo como base um questionário através 

do qual, pretendiam inferir as ideias dos alunos relativamente à Matemática. Este estudo 

revelou que, os alunos consideravam a Matemática como sendo uma disciplina complexa 

e sem qualquer utilidade prática, ou seja, não relacionada com a realidade (idem). Neste 

mesmo estudo, foram considerados os pareceres dos pais e/ou encarregados de educação, 

os quais consideram a disciplina como o quebra-cabeças dos filhos (idem), isto é, a 

Matemática é tida como a que suscita mais dificuldades em grande parte dos alunos. 

Tendo em consideração a importância dos pareceres dos indivíduos relativamente 

à Matemática, Swetz (1997) considera que quando se questiona outrem sobre o que é a 

Matemática, podem surgir definições como: É uma arte; É o que utilizo quando faço o 

saldo do meu livro de cheques; Algo em que nunca fui bom (idem, p. 21). 

Davis e Hersh (1995) definem a Matemática como sendo a ciência da quantidade 

e do espaço e que se ocupa também do simbolismo relacionado com a quantidade e o 

espaço (idem, p. 25). A quantidade refere-se à aritmética, que trata, portanto, os números 

e as operações que lhes estão associadas, como também das situações do dia-a-dia nas 

quais essas operações são utilizadas (idem). O espaço está associado à geometria, que 

aborda, parcialmente, questões relacionadas com as medidas do espaço. 

Nunes e Bryant (1996, citado por Fernandes, 2000) citam outras conceções 

apresentadas pela sociedade sobre a Matemática: 

 A Matemática é um tipo especial de actividade e mais nenhuma outra atividade 

é, por definição, Matemática; 

 A Matemática é abstrata e não se aplica no dia-a-dia – assim sendo não se 

aprende Matemática na vida prática;  

 A matemática é difícil: poucas pessoas têm boas notas em Matemática – isto 

significa que poucas pessoas sabem Matemática; 

 A Matemática é usada pelos matemáticos, alguns cientistas por algumas pessoas 

altamente qualificadas tecnicamente (a maioria deles homens) – portanto são 

estas pessoas que sabem Matemática; 

 A Matemática aprende-se na Escola – consequentemente as pessoas que nunca 

foram à Escola, não sabem Matemática (idem, p.13).  

Um aspeto comum sobre os pareceres apresentados é a evidência da conotação 

negativa de que a Matemática é alvo, sendo considerada socialmente como um conjunto 
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de conhecimentos muito difícil. Outro aspeto análogo, é a apreciação desta ciência como 

sendo um conhecimento totalmente independente da cultura (Fernandes, 2000) e da vida 

em sociedade, ou seja, de uma forma geral a disciplina é considerada como um conjunto 

de conhecimentos isolado de todas as outras áreas do saber. Ponte (2013) afirma que os 

julgamentos que os alunos fazem à disciplina geram um tipo de insucesso mais difícil de 

tornear do que as dificuldades de aprendizagem. Nesta lógica, relativamente às 

apreciações atribuídas à Matemática, Spangler (1998) aponta como desfavorável ao 

ensino e aprendizagem da mesma, os pareceres negativos que os alunos detêm, visto 

serem passíveis de influenciar a forma como se aproximam e aprendem os conteúdos 

matemáticos. Ao mesmo tempo, declara que as crenças que os próprios professores 

possuem acerca da Matemática assumem grande relevância para o êxito dos alunos, uma 

vez que, acabam por exercer muita influência sobre os aprendizes (Spangler, 1998). No 

mesmo sentido Estrada, Sá, Queiró, Silva, & Costa, (2000) referem que um professor 

quando considera a Matemática como algo útil, importante, interessante, acaba por 

transparecer esse sentimento nas suas aulas, pela forma como fala, ensina, pelas tarefas 

que planifica, entre outros, influenciando nos seus alunos o florescimento de pareceres e 

atitudes mais positivas. 

Contrariando o negativismo revelado nos pareceres acima indicados e como forma 

de ir mais longe no que à definição da Matemática diz respeito, Swetz (1997) concebe a 

Matemática como uma atividade humana, uma vez que, reflete uma resposta às 

necessidades do Homem, sendo essas mesmas necessidades originadas pela existência 

humana. Recuemos às sociedades mais primitivas, onde já se verificava a existência da 

Matemática, ainda que, fosse uma espécie de Matemática rudimentar (Davis & Hersh, 

1995).  

A Matemática é verdadeiramente uma atividade humana (Davis & Hersh, 1995; 

Ponte & Serrazina, 2000), uma vez que, foi o Homem que a concebeu e desenvolveu 

(Jankvist, 2008). Surgindo não por obra de Deus (Teixeira, 1934), não porque alguém 

muito inteligente definiu as teorias, mas sim, para satisfazer as necessidades do Homem 

(Swetz, 1997; Jankvist, 2008; Jorge, Cabrita & Paixão, 2008). Na atualidade sabe-se, por 

intermédio da História de Portugal e do Mundo, da Filosofia, da Sociologia, entre outras 

áreas, que o Homem há milhares, e milhares de anos vive em comunidade, dessas 

vivências iam surgindo necessidades e dificuldades, as quais necessitavam de resposta. 

Muitas dessas necessidades e dificuldades, como por exemplo, a contagem das cabeças 

de gado de um rebanho, os desenvolvimentos do comércio, entre outras, obtiveram 



Capítulo I                                                                                                       Enquadramento Teórico 

 

5 

resolução no desenvolvimento da Matemática (Boyer, 1996; Swetz, 1997). Com o passar 

dos anos, a forma como o Homem estava e vivia em sociedade foi sofrendo alterações, e 

como consequência, surgiam novos obstáculos. Dada esta situação, para poder continuar 

a dar respostas às dificuldades do Homem, a Matemática, acompanhou o ritmo de vida 

dos povos, mantendo-se, também, em constante evolução (Estrada 1993; Swetz, 1997). 

Analogamente ao supramencionado, na atualidade, a Matemática permanece como uma 

atividade humana, na medida em que, continua a ser desenvolvida pelo Homem com o 

objetivo de colmatar as necessidades existentes (Ponte & Serrazina, 2000). 

Evidentemente, a constante evolução em que esta ciência permanece, permite considerá-

la como uma ciência em construção (Swetz, 1997; Fauvel 1997; Ponte & Serrazina, 2000; 

Jankvist, 2008; Neves, 2007).    

A Matemática é um produto cultural (Fernandes, 2000, p. 13), como se verificou 

anteriormente, esta ciência desenvolveu-se por ser capaz de ajudar o Homem na resolução 

de determinadas situações, o que leva a crer que esta evoluiu na sociedade, tal como a 

linguagem, a religião, a música, acabando por fazer parte integrante da cultura de um 

povo (Flato, 1990; Changeux & Connes, 1991; Carvalho, Freitas & Gutierre, 2011), 

recebendo, desta forma, influência dos costumes de um povo (Fauvel, 1993). 

A Matemática é por natureza um conhecimento internacional (Fauvel, 1993; 

Buesco, 2012). Esta característica advém da impossibilidade da existência de uma 

Matemática francesa, uma Matemática alemã (Buesco, 2012, p. 33). Por outras palavras, 

apesar de um ramo da Matemática ser mais desenvolvido num país, como resposta às suas 

necessidades, não será por isso que passará a ser um tesouro intocável ou inutilizável por 

outros. Isto acontece porque, a Matemática é um “todo orgânico”, isto é, todos os ramos 

da Matemática dependem uns dos outros para que esta ciência evolua, sendo assim, 

praticamente impossível trabalhar um domínio da Matemática sem que se tenha que pôr 

em prática todos os outros domínios. Pela mesma razão, Flato (1990), Fauvel (1993), 

Davis e Hersh (1995), Buesco (2012), consideram a Matemática como um todo uno. Do 

seu caráter internacional decorre outro parecer, sendo uma ciência “orgânica”, o estudo 

ou aperfeiçoamento de uma área da Matemática vai estar dependente de todos os outros 

ramos, portanto, todos os desenvolvimentos em todas as áreas desta ciência vão ser 

praticados por todos os países, acabando por ser considerada uma espécie de linguagem 

universal (Changeux & Connes, 1991, p.39). Esta consideração surge porque é um tipo 

de conhecimentos que não necessita de tradução, pois, pela sua forma de apresentação, 

todos os países compreendem os desenvolvimentos uns dos outros. Se a Matemática 
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enquanto ciência se diz ser “um todo uno”, no ensino a situação é semelhante, daí que, 

Struik (1997) considere a Matemática uma disciplina cumulativa. Ao contrário do que 

acontece com outras áreas do saber, a Matemática, como os diversos autores citados 

referem, é um “todo orgânico”, ou um assunto cumulativo, precisamente, porque os 

alunos para que tenham triunfo nas novas aprendizagens têm que mobilizar os 

conhecimentos anteriores (Struik, 1997). Para alcançar sucessos na Matemática não basta 

interiorizar os novos conteúdos, todavia, por ser um “todo orgânico”, vai exigir a 

aplicação de conteúdos aprendidos anteriormente (Ponte & Serrazina, 2000; Buesco, 

2012).  

No presente, à medida que se verifica uma evolução rápida das técnicas, um 

aumento na complexidade dos conceitos teóricos, um progresso das tecnologias, a 

Matemática como forma de responder a essas complexidades, permanece em evolução. 

Com os progressos desta disciplina, e consequentemente pelo aumento da sua 

complexidade, a Matemática acaba por ser considerada um conjunto de conhecimentos 

só para génios. Esta consideração, por tudo o que já foi mencionado é errónea, uma vez 

que, a Matemática não é só para génios, é para todos, sendo um conhecimento que está 

ao alcance e ao serviço de todos (APM, 1998; Ponte & Estrada, 2000; Abrantes, 2004; 

Buesco, 2012). 

A ideia de que Matemática está envolta numa série de pareceres e atitudes 

depreciativas é mais uma vez reforçada, dado que, todo o negativismo que surge nos 

indivíduos em relação à Matemática acaba por criar, nos mesmos, conceções 

unidimensionais. Com efeito, a unidimensionalidade surge da evidência da Matemática 

ser considerada um conjunto de conhecimentos do qual o indivíduo, na maior parte dos 

casos, tem receio, descorando-se que esta existe para satisfazer as necessidades do 

Homem. Esta situação acaba muitas vezes por ser transferida para o ensino, pois, é 

frequente um professor concentrar-se no ensino da Matemática, ou seja, no ensino dos 

símbolos, na mecânica, nos procedimentos de resposta, no resultado, esquecendo-se de 

ensinar sobre o que é a Matemática, isto é, de onde vem, como foi elaborada, como as 

ideias foram apreendidas, melhoradas, e desenvolvidas em úteis teorias (Swetz, 1997, p. 

21). Quando isto acontece, o professor poderá “criar” dois tipos de alunos. Aqueles que 

sendo eficazes na disciplina e que acabam por utilizá-la desinteressadamente, e outros 

menos eficazes que vêm a Matemática como um conjunto de regras e fórmulas 

ameaçadoras (idem). Este último grupo é o que desponta em maior número nas escolas. 

É possível os docentes diminuírem este receio acerca da Matemática, integrando na 
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lecionação das suas aulas perspetivas históricas respeitantes à Matemática. Neste 

momento poderão surgir as seguintes questões: “A Matemática tem história?”; “Como 

inserir perspetivas históricas se a Matemática não se relaciona com nenhuma outra 

disciplina?”. Estas e outras questões terão respostas mais adiante neste trabalho, no 

entanto, alguns estudos, como aponta Fernandes (2000), têm revelado que a Matemática 

dispõe de uma história cultural e social (idem, p. 13). 

Schoenfeld (1989, citado por Fernandes, 2000) considera que, 

Aprender e fazer Matemática é um acto de dar sentido e envolve tanto o aspecto 

cultural como o cognitivo, não podendo estes dois serem separados (idem, p. 13). 

Na realidade, a Matemática tem uma história que narra os “porquês” dos 

conteúdos, quando surgiram, quem os desenvolveu e o local desse desenvolvimento, as 

dificuldades, as vitórias e os condicionalismos ao desenvolvimento desta ciência. O 

conhecimento dessa história permite à sociedade em geral conceber a Matemática de uma 

outra forma, sendo incitada a compreendê-la como algo bom e útil. Daí que, não seja 

proveitoso separar a Matemática da sua História, mostrando-a isolada de tudo. 

É evidente que, a compreensão, por parte do professor, da forma como os alunos 

perspetivam a Matemática assume grande importância. Isto porque, as ideias 

depreciativas que os alunos possuem da Matemática, acabam por si só, por se constituir 

uma barreira à aprendizagem dos conteúdos. O docente ao detetar as ideias que os alunos 

possuem da Matemática está a munir-se de informações importantes e, por intermédio 

delas, poderá planear o seu ensino de forma a desenvolver nos alunos conceções positivas 

concernentes à Matemática (Spangler, 1998), introduzindo, na medida certa, 

conhecimentos que possam contribuir para a mudança de mentalidades e que abra os 

horizontes dos seus alunos relativamente à essência da Matemática. O que significa que, 

o sucesso no ensino da disciplina pode passar também pela mudança das mentalidades 

(Fernandes, 2000). Assim, não só o professor, como também a sociedade em geral, ao 

dissipar as conceções pejorativas atribuídas à Matemática, poderão associa-la a  

(…) as a human activity, a social phenomenon, part of human culture, historically 

evolved, and intelligible (Hersh, 1997, prefácio p. xi),  

quiçá, seja possível fazer do ensino desta disciplina uma experiência de sucesso 

(Fernandes, 2000; Silva e Martins, 2000; Spangler, 1998). 
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É na mudança de mentalidades e na apresentação de uma Matemática mais 

entendível que surge o papel da História da Matemática. É esta área do saber que situa os 

conteúdos num contexto social e temporal, dando-lhes “vida” o que levará os atores 

educativos a ir mais além das teorias, dos procedimentos, pois, é esta história que nos 

mostra “o que é a Matemática” (Swetz, 1997). A História da Matemática permite também 

o desenvolvimento do espírito dos alunos e da sua capacidade crítica, proporcionando 

uma variedade de informações que acabam com as experiências repetitivas das quais o 

ensino se apoderou, dado que permitirá responder aos “porquês” que professores e alunos 

jamais pensariam ser possível obter resposta (Jones, 1989 citado por Pedroso, 2013; 

Vázquez, 2000; Neves, 2007). Em jeito de conclusão, a História da Matemática poderá 

influenciar o modo como os alunos perspetivam a disciplina e, ao mesmo tempo, o seu 

empenho (APM, 1998). 
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2.  A Matemática tem história? 

É através da história da matemática que o Passado e o Futuro se interligam, dando 

consistência ao Presente. 

 (Estrada, Sá, Queiró, Silva & Costa, 2000) 

Existe em cada um de nós uma espécie de curiosidade em saber acontecimentos 

do passado (Struik, 1997), as motivações que levaram a essas ocorrências, bem como as 

consequências que advieram, e por isso, damos por nós a questionarmos vários assuntos: 

Como existe a nossa nação? Como existe o Homem? Como existe a nossa cidade?  

Toda a curiosidade que suscitou no Homem levou a que se fizessem vários estudos 

acerca de várias coisas, de tal forma que, a arte bem como a literatura possuem uma 

história, parte da qual já se ensina na escola (Struik, 1997). Certos investigadores 

deixaram as suas áreas de estudo para se dedicarem a outras, museus organizaram-se para 

acompanhar a constante investigação e, ao mesmo tempo, para dar respostas à curiosidade 

dos indivíduos expondo quadros, documentos, entre outros. A investigação seguiu o seu 

rumo até que, a história da ciência descobriu também novos horizontes que deixaram os 

investigadores impressionados (idem). É evidente que, se tudo, ou quase tudo o que existe 

possui a sua história, e sendo a Matemática uma atividade humana, concebida para 

satisfazer as necessidades do homem, esta também detém a sua história. É verdade que, 

a Matemática, também, descobriu a sua história, e que essa narrativa tem bastante 

interesse e utilidade (idem). Esta descoberta dá, então, origem à História da Matemática.  

O conhecimento da História da Matemática, como se poderá verificar mais 

adiante, não é um aspeto da contemporaneidade, a investigação não teve início agora. Há 

muitos anos atrás, foram bastantes os investigadores que se dedicaram a esta área, 

permitindo-nos ter acesso à génese e ao desenvolvimento de todos os conceitos 

matemáticos, existindo assim, uma série de livros que relatam esses acontecimentos. Não 

é por acaso que se sabe hoje, que  

A Matemática nasceu quando o homem primitivo sentiu a necessidade de contar 

(Apostol, 2003, p. 2). 

O Homem iniciou a formação do conceito de número aquando da correspondência 

de conjuntos de objetos (Ponte & Serrazina, 2000; Neves, 2007). O Homem primitivo 

considerava o número cinco para algo concreto, por exemplo, cinco dedos, cinco animais 

(idem). Na maioria dos casos, o Homem primitivo tinha apenas nomes para números de 
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determinados objetos e não para a ideia de número em si mesmo ainda hoje se verifica 

essa tendência, a título de exemplo, utilizamos a palavra casal para nos referirmos a um 

conjunto de um homem e mulher (Boyer, 1996; Neves, 2007). Nos primórdios, quando a 

necessidade de contagem era reduzida (até cinco) o seu registo escrito não era 

significante, a memória visual e a contagem oral bastavam, daí que, o se registo se 

limitasse a marcas em varas de madeira ou ossos de animais (Struik, 1989, Boyer, 1996, 

Ponte & Serrazina, 2000; Neves 2007). Sensivelmente há 10.000 anos o Homem alterou 

o seu estilo de vida, dedicando-se à agricultura e ao pastoreio, adotando um estilo de vida 

sedentário (Struik, 1989; Neves, 2007). Dado este acontecimento, aproximadamente no 

ano 4.000 a.C. certas comunidades primitivas começaram a aprender a utilizar 

ferramentas e armas em bronze, o comércio gerou a criação de novas atividades e os 

agricultores começaram a produzir alimentos superiores às suas necessidades (idem). 

Como já não havia a necessidade de produzir os próprios alimentos uma vez que os 

agricultores já produziam em maiores quantidades, outros indivíduos começaram então, 

a dedicar-se a outras atividades como o artesanato, o comércio, a vida sacerdotal, entre 

outras (Neves, 2007). Com estes factos e outros que não são aqui descritos, marca-se o 

Fim da Pré-História e o início da História. Todo o desenvolvimento, até então, gerou uma 

necessidade de contagem e, também, do cálculo, dada, a necessidade crescente de operar 

com números cada vez maiores, bem como, a resolução de problemas mais complexos 

(Struik, 1989; Boyer, 1996; Ponte & Serrazina, 2000). Perante estes acontecimentos, os 

números naturais utilizados na atualidade (1, 2, 3, 4, 5, 6…), foram representados pela 

primeira vez pelos egípcios e pelos babilónicos, apresentando a configuração apresentada 

nas figuras 1 e 2, respetivamente.  

 

Figura 1: Sistema de numeração Egípcio (Neves, 2007, p. 19) 

 

Figura 2: Sistema de numeração Babilónico (Neves, 2007, p. 11) 
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Como se pode verificar com o pequeno excerto histórico descrito, relacionado 

com a origem da numeração e, considerando Estrada e outros autores (2000) é através da 

História da Matemática que se apreende o despontar dos conceitos, o progresso das 

teorias, a diversidade dos algoritmos e dos métodos, colocando todas as descobertas nos 

contextos político, social e cultural da época em que surgiram. 

O professor, em particular, da disciplina de Matemática não deve focalizar o 

ensino da disciplina associando-a apenas ao quotidiano, como também não deverá ensinar 

o que aprendeu e como estudou “no seu tempo”. Atrás referi que, existe em cada um de 

nós uma certa curiosidade em saber o que está na origem de determinados assuntos e, 

como é evidente, os nossos alunos não são exceção. Na introdução de um novo conteúdo 

ou, até durante a lecionação de um tema matemático, os nossos alunos em voz alta ou 

para si próprios questionam-se: Quem criou?; Porque criou?; Para que serve?; Como se 

lembraram de… (Neves, 2007, p. 1). Estas questões, ora surgem associadas a um certo 

entusiasmo e curiosidade pela disciplina, ao gosto pelo querer transcender o que está no 

livro, ora podem simplesmente, estar associadas a um desinteresse pela mesma. É 

importante que os professores não permaneçam alienados a estas questões, pois, elas 

possuem respostas e é precisamente na História da Matemática que elas se encontram 

(idem). 

Os nossos alunos necessitam de questionar e de saber mais sobre determinados 

assuntos, transcendendo os métodos, os processos e as teorias associadas aos conteúdos, 

questionando acerca do criador, das causas que levaram à “criação” de determinada 

matéria, entre outras. Estas questões surgem, para além do suprarreferido, porque os 

alunos sentem necessidade que determinado conteúdo faça sentido e, por vezes, só o 

conseguem quando são dadas respostas a questões que ultrapassam os conteúdos 

programáticos. Neste sentido, Siu (1997) determina que, a História da Matemática 

possibilita aos professores aduzir uma perspetiva completa da Matemática, ao apresentar 

a disciplina e, consequentemente, os conteúdos de forma mais completa. Dito de outro 

modo, está a ser dada a oportunidade aos alunos de compreenderem a Matemática como 

uma ciência que se desenvolveu ao longo dos anos, em várias culturas, de forma não 

linear, para dar resposta às necessidades do Homem, indo, assim, ao encontro da 

curiosidade dos alunos (Tzanakis & Arcavi, 2000). Segundo Siu (1997) todas estas 

dimensões fazem da Matemática uma disciplina mais acessível a todos. 

A História da Matemática ajuda, portanto, a satisfazer e a responder às 

necessidades e curiosidades dos alunos. Face ao exposto, no século XVIII, o matemático 
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italiano Joseph Louis Lagrange (1786-1813) cujos desenvolvimentos abarcaram a 

álgebra, a teoria dos números e, especialmente a mecânica analítica, considerava a 

Matemática (…) uma arte sublime que tem a sua própria razão de existir (Macias, 1991, 

p. 141), e ainda, que a importância da História da Matemática passa pela capacidade de 

satisfazer a curiosidade (Fauvel, 1993) tanto dos alunos, como dos professores. Portanto, 

o professor ao responder às questões dos alunos, poderá satisfazer a curiosidade dos 

mesmos e ao mesmo tempo estar a promover a motivação (Neves, 2007) quer nos que se 

interessam pela disciplina e têm ansia pelo saber, quer nos que não se interessam e que 

por sua vez têm menos vocação para a Matemática (Rich & Ferreira, 2001). Assim, Neves 

(2007) considera que um episódio histórico devidamente apresentado e adequado surge 

como um reforço positivo para alunos com menos apetência para a matemática (idem, 

p. 2), por lhes revelar que tudo tem uma origem, uma aplicação, e que existe uma conexão 

entre o que se aprende hoje e o que se descobriu ontem.  

Vivemos numa sociedade cada vez mais complexa, na qual as crianças são 

bombardeadas diariamente com as tecnologias, a complexidade e o grau de exigência 

aumenta ao nível dos conteúdos programáticos, para dar resposta, de certa forma às 

exigências da sociedade, com o passar dos anos os progressos vão sendo mais que muitos, 

assim como, o distanciamento face ao passado. Com o enfoque dado à atualidade, ao 

progresso, às exigências, acabamos por nos esquecer das necessidades dos nossos alunos 

enquanto crianças e aprendizes. Na verdade, o ensino, por vezes, é focalizado nas notas, 

nos momentos de avaliação sumativa, Abrantes (2004, p. 19) generalizando uma 

afirmação de Freudenthal (1973) considera que  

o teste torna-se um objetivo, o que vem para o teste um programa, o ensino da 

matéria para o teste um método.  

O enfoque no presente é grande, tanto se fala na aplicação da Matemática à 

atualidade, de tal forma que, se tenta estimular a motivação dos alunos através da 

resolução de problemas associados à realidade. No entanto, Neves (2007) considera que 

o fracasso e incompreensão relativamente aos problemas associados à realidade, acaba 

por desmotivar ainda mais os alunos, por ser, à partida, uma situação que lhes é mais 

familiar e por isso deveriam ser bem-sucedidos e não o contrário. Toda a importância 

relevada ao quotidiano, leva, por vezes, os docentes ao esquecimento de que estão perante 

um conjunto de “aprendizes” que sentem medo, que têm dúvidas e que querem saber os 

“porquês” de várias coisas. A resposta aos “porquês” gera, muitas vezes, aulas 
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contextualizadas, uma vez que, é a história que situa o aparecimento dos conceitos, o 

desenvolvimento das teorias e a variedade de algoritmos e métodos nos contextos 

políticos, sociais e culturais da época em que surgiram (Estrada et al. 2000). Esta 

possibilidade, na ótica de Gil (2012), proporciona aos alunos uma melhor compreensão e 

apropriação do conteúdo através da oportunidade que lhes é dada de interagir com o que 

lhes é transmitido. Na lógica dos “porquês”, Jones (1989, citado por Pedroso 2013) 

considera a História da Matemática uma “ferramenta” útil para os professores uma vez 

que ensina o “porquê” da Matemática, considerando que existem três tipos de “Porquês” 

no ensino da disciplina aos quais a História da Matemática pode dar resposta: 

1. “Por quês” Cronológicos – possibilitam uma compreensão sequencial dos 

conteúdos e consequentemente uma interação entre o novo conhecimento e o anterior. 

Revelando o verdadeiro desenvolvimento de um determinado conteúdo, repudiando a 

parcialidade e o isolamento aos quais as matérias estão muitas vezes associadas (idem).  

2. “Por quês” Lógicos – permitem aos alunos aprender um conteúdo mais complexo 

através da sua origem, o que os leva a desenvolver as suas perceções ou conceções lógicas 

(idem). 

3.  “Por quês” Pedagógicos – atualmente só se tem acesso ao produto final de uma 

determinada matéria, ou seja, não se conhecem os passos realizados para chegar a uma 

teoria, o que poderá fazer dessa matéria mais complexa e de difícil compreensão. O acesso 

a situações do passado poderá ajudar o professor a organizar uma boa sequência 

pedagógica e assim facilitar o processo de ensino/aprendizagem (idem).  

No seguimento do considerado, Vázquez (2000) afirma que a integração da 

História da Matemática no ensino ajuda, não só, o professor a responder aos “porquês”, 

como também, a eliminar o formalismo e o isolamento desta ciência. Ao mesmo tempo, 

os acontecimentos históricos da Matemática, levam o docente a descobrir os obstáculos, 

as dificuldades e os erros que surgiram, por parte dos matemáticos, no desenvolvimento 

de um determinado conteúdo (idem). Este facto assume importância, pois, o docente ao 

constatar que os matemáticos também erravam, ao analisar os aspetos que falhavam e 

como os conseguiam ultrapassar, estará a desenvolver mecanismos que lhe permite 

entender os erros dos seus alunos e, ao mesmo tempo, a apropriar-se de conhecimentos 

que lhe possibilitem a planificação de situações didáticas que “previnam” a ocorrência 
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dos mesmos (Estrada, 1993; Vázquez, 2000; Neves, 2007). Para além disso, a descoberta 

dos obstáculos e dificuldades sentidas pelos matemáticos leva a que o professor seja capaz 

de fazer os seus alunos compreender e a alterar o papel dos erros no processo de ensino e 

aprendizagem. Efetivamente, o professor pode, a partir dos erros dos grandes 

matemáticos, sensibilizar os alunos para o facto de o erro surgir como parte integrante da 

construção do conhecimento, sendo uma forma de os ajudar a melhorar e a progredir no 

processo de ensino/aprendizagem, consciencializando-os que a aprendizagem também se 

desenvolve quando surgem erros (Lopes & Silva, 2014). Por outro lado, os discentes ao 

evidenciarem que os grandes “génios” da Matemática sentiram dificuldades e que muitas 

vezes erravam, poderá levar ao surgimento de um sentimento de “conforto” em relação à 

disciplina, visto não serem os únicos a errar e a sentir dificuldades (Fauvel, 1991), o que, 

promoverá o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à disciplina. 

A História da Matemática assoma outras particularidades. Através dos conceitos 

e algoritmos semelhantes desenvolvidos por povos distantes temporal ou espacialmente, 

consuma uma união entre as diferentes raças, culturas e civilizações. No entanto, apesar 

de cada civilização possuir a sua própria criatividade e os seus desenvolvimentos 

matemáticos, esta união acaba por ser fundamental e valiosa (Estrada et al., 2000), na 

medida em que, os episódios históricos põem em evidência que, as várias civilizações, 

apesar de distantes temporal e geograficamente, estavam dependentes dos conhecimentos 

umas das outras, para concretizar as suas investigações. O revelar desta união e 

dependência aos alunos, contribui para fazer deles melhores cidadãos, pois, a união que 

a Matemática promove entre culturas contribuirá para aumentar a sua capacidade de 

respeito por outras culturas para além da sua (Jorge, 2008). 

Os docentes ao enquadrar a História da Matemática no ensino da própria disciplina 

conferem a esta, um caráter cultural e de formação geral (Mota, Ralha & Estrada, 2011), 

dado que, a integração possibilita a transmissão de conhecimentos que vão transcender e, 

ao mesmo tempo, completar os conteúdos programáticos. Efetivamente, esse caráter 

advém da alusão a outras culturas, a outras formas de vida, a outras necessidades, às 

mudanças ocorridas na sociedade, entre outros aspetos.  

A integração de episódios históricos não é proveitosa apenas para os alunos, os 

professores tirarão, também, os seus proveitos, desfrutando, também, do desenvolvimento 

da motivação e do interesse pela disciplina que ensinam (Estrada, 1993). Do mesmo 

modo, as referências históricas apresentam-se ao docente como desafios aos seus 

conhecimentos e à sua criatividade (Vázquez, 2000; Neves, 2007; Estrada, 1993), em 
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virtude das descobertas interessantes e inesperadas que proporciona a pesquisa e o 

tratamento da informação histórica (Estrada, 1993). O docente ao integrar a história da 

disciplina na preparação das suas aulas estará a entrar na aventura humana e cultural de 

que é feita a Matemática e, na qual, pretende envolver os seus alunos, acabando na maior 

parte das vezes, por ser acompanhado pelos mesmos (idem, p. 20). 

Como declara Struik (1997, p. 5),  

Uma coletânea de textos históricos de matemática não é apenas um cemitério de 

corpos embalsamados…. Em tais coleções existe muita informação interessante 

para os tempos atuais. 

Os acontecimentos históricos devem ser envolvidos nas aulas, pois, podem 

contribuir para minimizar as conceções negativas que estão associadas à disciplina, os 

medos e receios que podem surgir em relação à mesma. A história da disciplina está 

repleta de acontecimentos curiosos e entusiasmantes, que revelam as marcas deixadas na 

atualidade, as consequências que originaram, mostrando também a inteligência do 

Homem (Queiró, 2000). 

O estudo da História da Matemática, permite desenraizar a ideia de que os grandes 

nomes da Matemática são nada mais, nada menos, figuras que debitavam, rotineiramente, 

teorias perfeitas e acabadas, uma vez que, através dos seus episódios dá a conhecer a 

Matemática tal como ela é, uma ciência inacabada, em constante desenvolvimento 

(Struik, 1997; Queiró, 2000; Estrada et al. 2000). 

Carvalho e Silva (1993, p. 28) considera a distinção entre história do ensino da 

Matemática e a história da evolução da ciência matemática e Fauvel entre ensinar 

história e usar a história.  

Carvalho e Silva (1993), considera a História da Matemática importante, pois, 

pode contribuir para a melhoria do ensino da disciplina. O investigador perspetiva a 

história do ensino da Matemática importante para os docentes, uma vez que lhes permite 

analisar a forma como a disciplina era ensinada, os problemas, as dificuldades no que toca 

ao ensino e ao sucesso ou falhanço das reformas que foram concretizadas (idem). 

Evidentemente, o professor ao tomar conhecimento das medidas mais eficazes ou das que 

fracassaram poderá melhorar o seu trabalho, evitando tudo aquilo que correu mal e pondo 

em prática ou melhorando as medidas que tiveram sucesso. Relativamente à história da 

evolução da ciência matemática, ou, simplesmente História da Matemática, Carvalho e 

Silva (1993, p. 28) começa por indicar que, a Matemática é inseparável da sua História, 
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uma vez que, ao contrário do que acontece com outras disciplinas, a HM revela conceitos, 

teoremas, e resoluções a problemas que ainda hoje são aprendidos e úteis. Como 

considera o autor ao olhar para a História da Matemática estamos a olhar para a própria 

Matemática (Carvalho e Silva, 1993, p. 29). 

Fauvel (1997) afirma que utilizar história no ensino da Matemática é benéfico, 

considerando necessário esclarecer a diferença entre ensinar história e usar a história, 

por um lado, para conforto dos professores e por outro, porque, a utilização da história no 

ensino da Matemática goza de um certo potencial (idem, p. 19). Por isso, para o 

investigador, ensinar História da Matemática exige por parte dos professores um 

conhecimento exaustivo e profundo sobre todos os acontecimentos ocorridos na evolução 

desta ciência (idem). Perante esta situação, os professores de Matemática sentir-se-ão 

desconfortáveis e relutantes a esta integração, visto que, teriam que lecionar aspetos que 

conhecem pouco e que poderão não estar presentes no currículo da disciplina (idem), 

quando o pretendido, não é ensinar HM, mas antes, tornar o ensino e a aprendizagem da 

Matemática mais rico, aliando a alguns tópicos do programa, aspetos da HM (idem). Esta 

integração, só se consegue incitando os docentes a explorar a história e a utilizá-la como 

sendo um auxiliar no ensino, ou seja, como uma ferramenta que o ajudará a atingir os 

objetivos de ensino e que consequentemente facilitará a aprendizagem dos alunos 

(Fauvel, 1993;1997; Jorge, 2008; Jorge, Cabrita & Paixão, 2010). Por outras palavras, 

Fauvel (1997) pretende explanar que usar a história não implica que o professor seja 

“obrigado” a dar aulas sobre a temática, pondo em segundo plano as orientações do 

programa. O que o investigador pretende explicar é que o docente deve, sempre que lhe 

seja possível e, como é evidente, que se sinta preparado e que haja pertinência para tal, 

incluir nas suas aulas aspetos da História da Matemática que despertem a curiosidade dos 

alunos, que motivem e estimulem a aprendizagem dos conteúdos e que tornem as matérias 

mais acessíveis (Jorge, Cabrita & Paixão, 2010). Portanto, a Matemática e o cumprimento 

das orientações programáticas devem ser colocadas como primeira prioridade, assumindo 

os episódios históricos um lugar secundário. Tendo em conta as contribuições de Heppel 

(1893 citado por Fauvel 1997; Furinghetti, n.d.) relativas ao uso da História da 

Matemática no ensino da disciplina importa, assim, indicar três pressupostos: 

 A História da Matemática deve ser auxiliar e subordinada ao ensino da 

Matemática; 
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 Apenas devem ser utilizadas referências históricas que sejam realmente 

importantes para os alunos, e que beneficiem realmente a aprendizagem;  

 A História da Matemática não deve fazer parte da avaliação sumativa da 

disciplina. 

Um aspeto relevante, é também, o facto de a HM ser uma ferramenta que vá 

auxiliar o ensino e a aprendizagem da Matemática. Como tal, não deverá ser alvo de 

avaliação sumativa, ou seja, não deverá constar no teste, o objetivo não é criar uma nova 

disciplina nem aumentar os conteúdos programáticos, mas, motivar e levar os alunos ao 

sucesso (Fauvel, 1997). Pelo conseguinte, a HM deve assumir um caráter informativo, 

não se apresentando como um tópico, mas, como um auxiliar a esse mesmo tema, dando 

aos discentes, respostas às suas curiosidades e dificuldades, o que lhes ajudará a 

compreender melhor a Matemática (Fauvel, 1997; Estrada 1993). Portanto, a integração 

de perspetivas históricas deve ser incluída no ensino como fazendo parte da avaliação 

formativa (Jorge, Cabrita & Paixão, 2010), uma vez que, a avaliação formativa tem como 

objetivo melhorar qualitativamente a aprendizagem dos alunos, ao contrário do que 

acontece com a avaliação sumativa cujo objetivo é quantificar as aprendizagens (Lopes 

& Silva, 2011). A avaliação formativa é um tipo de avaliação que faculta dados que 

permitem ao professor adequar o ensino às dificuldades e necessidades dos alunos (idem). 

A História da Matemática assume-se verdadeiramente como uma ferramenta que 

auxilia o professor a melhorar o ensino e, em simultâneo, a melhorar a aprendizagem dos 

alunos. É conveniente referir que apesar disto, não se apresentará como uma forma de 

resolução de todos os problemas inerentes à Matemática, devendo ser encarada como um 

contributo na melhoria de alguns aspetos (Neves, 2007). A concretização de tarefas 

matemáticas associadas a contextos sociais, económicos, políticos, ou seja, associadas à 

História da Matemática, podem desenvolver nos alunos interesse, a capacidade de 

compreender o papel da Matemática na sociedade auxiliando uma melhor compreensão 

dos conceitos desenvolvidos (Jorge, Cabrita & Paixão, 2008). 

O ensino tradicional gera uma espécie de Matemática “compartimentada”, o que 

acaba por se refletir nos alunos (Ferreira & Rich, 2001), uma vez, que estes acabam por 

considerar a …matemática como uma coleção incompreensível de regras e fórmulas… 

(Swetz, 1997, p. 21). Esta conceção, gerada pelo ensino tradicional, leva os alunos a 

edificar, psicologicamente, barreiras à compreensão e a criar medo e ansiedade 

relativamente à disciplina (Swetz, 1984 citado por Ferreira & Rich, 2001). Posto isto, a 
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História da Matemática devidamente utilizada e explorada, poderá ser uma ferramenta 

que, como considera Swetz (2000 citado por Pinto, 2012, p. 108), conseguirá produzir 

uma maior aproximação entre os alunos e a matemática, pois, diminuirá a ansiedade e 

as barreiras que se apresentam à aprendizagem da disciplina (Ferreira & Rich, 2001). 

2.1. Vantagens da integração da História da Matemática 

Enceto por enfatizar que a História não se deve sobrepor à Matemática, esta deve 

ser integrada na disciplina, sendo utilizada como uma ferramenta mediadora do ensino 

(Saito & Dias, 2013; Fauvel, 1997), auxiliando e facilitando, assim, o ensino e a 

aprendizagem da Matemática (Estrada, 1993). 

O estudo do valor da História da Matemática no ensino da disciplina, não é tarefa 

da contemporaneidade e muitos foram os investigadores do passado que se debruçaram 

sobre este assunto (Fauvel, 1993), havendo, nos últimos anos, um crescente interesse, 

quer em Portugal, quer noutros países, no que à temática diz respeito (Carvalho e Silva, 

1993). O crescente interesse surge, não por estar na moda, mas, pelas potencialidades que 

acarreta para a disciplina. Portanto, a História da Matemática, quando utilizada pelos 

docentes como sendo uma ferramenta, traz consigo vantagens para o processo de ensino 

e aprendizagem. Quero com isto dizer que, a história, quando devidamente integrada no 

ensino da disciplina, presenteia com muitos proveitos, tanto os alunos, como os 

professores.  

Assim sendo, os proveitos que os alunos poderão adquirir da integração da 

História da Matemática no processo de ensino e aprendizagem são: 

 Visão humanizada da Matemática. A integração de perspetivas históricas no 

ensino concede-lhe a possibilidade de compreender que a Matemática existe, porque o 

Homem existe, sendo usada, desde sempre para dar respostas às suas necessidades, e 

estando, por isso, associada ao desenvolvimento das várias culturas (Fauvel 1997; Swetz, 

1997; Vázquez, 2000; Ferreira & Rich, 2001; Cabrita & Paixão, 2008; Mota, Ralha & 

Estrada, 2011; Stander, 1989 citado por Pedroso, 2013). 

 Possibilidade de uma aproximação multicultural (Fauvel, 1997). No sentido que, 

a HM dá a conhecer que os vários povos, e consequentemente as várias culturas que 

deram importantes contributos para o desenvolvimento desta ciência (Estrada et al., 

2000), o que por sua vez, os levará a respeitar outras culturas, para além da sua (Ferreira 
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& Rich, 2001). Este sentimento de apreço será mais evidenciado pela oportunidade de 

realizar investigações mais pormenorizadas acerca das várias culturas e os seus 

contributos. Tudo isto, a abordagem às várias culturas e a possibilidade de aprofundar os 

conhecimentos sobre as mesmas, poderá levar os alunos ao entendimento sobre a 

influência das normas sociais dos vários povos que influenciaram o desenvolvimento da 

Matemática (Ferreira & Rich, 2001). 

 Permite uma melhor compreensão da herança cultural, não só pelas aplicações que 

a Matemática teve e continua a ter à astronomia, à física e a outras ciências, como também 

pelas ligações que mantem com a religião, a arte, a filosofia e os ofícios (Carvalho e Silva, 

1993; Struik, 1997). 

 Satisfaz a curiosidade relativamente aos conceitos matemáticos (Carvalho e Silva, 

1993; Struik, 1997), pois, possui respostas aos “porquês” dos alunos que, muitas vezes 

surgem na sala de aula (Ferreira & Rich, 2001). 

 Torna a Matemática mais perceptível, uma vez que, mostra de forma mais 

detalhada como os conceitos se desenvolveram, o que auxiliará a sua compreensão (Mota, 

Ralha & Estrada, 2011; Fauvel 1997).   

 Proporciona uma visão mais interna da Matemática, já que apresenta como os 

conceitos foram desenvolvidos, as personalidades envolvidas nesse desenvolvimento, 

bem como, as motivações e consequências, revelando que os desenvolvimentos 

matemáticos estão dependentes de contextos políticos, sociais e até económicos (Fauvel 

1993, 1997; Mota, Ralha & Estrada, 2011; Estrada, 1993; 2013; Gil, 2012; Vázquez, 

2000; Ferreira & Rich, 2001). 

 Possibilita uma melhor compreensão dos conceitos e teorias da disciplina (Gil, 

2012). 

 Ajuda a diminuir a ansiedade promovendo atitudes positivas (Ferreira & Rich, 

2001). Swetz (1997) considera que a centralização do ensino da Matemática nos símbolos 

e nos procedimentos, ou seja, o ensino tradicional, gera nos alunos o sentimento de que a 

disciplina não é mais do que um conjunto de regras e fórmulas incompreensíveis. Esta e 

outras conceções negativas, geram nos alunos ansiedade, sendo este sentimento um 

entrave psicológico à sua aprendizagem. A integração da história visa tornear a 

compartimentação da disciplina, dando sentido ao conjunto de regras e fórmulas 

incompreensíveis. Tudo isto, leva a uma melhor compreensão da disciplina, à diminuição 
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progressiva dos anseios e, consequentemente, ao desenvolvimento de atitudes positivas 

face à disciplina.  

 Aumento e/ou fomento da motivação para a aprendizagem da disciplina, uma vez 

que, a torna mais acessível e percetível (Estrada, 1993; Fauvel 1993, 1997; Vázquez, 

2000; Ferreira & Rich, 2001; Neves, 2007; Mota, Ralha & Estrada, 2011; Gil, 2012; Saito 

& Dias, 2013). Quando se fala em motivação é importante referir que a integração de 

perspetivas históricas no ensino, pode contribuir para o desenvolvimento de uma 

motivação intrínseca (Ferreira & Rich, 2001). Este tipo de motivação é bastante 

importante pois, caracteriza-se pela ambição dos alunos em aprender por si mesmos e, 

também pelo interesse que demonstram nas tarefas na sala de aula que lhes parecem úteis 

e desafiadores (idem).  

 Apoia o desenvolvimento da autoestima. O conhecimento da história da disciplina 

permite aos alunos constatar que à semelhança do que acontece consigo, os grandes 

génios da Matemática também erravam, sentiam dúvidas e dificuldades. Esta constatação 

fará com que os alunos se sintam melhor, aumentando, como consequência, a confiança 

em si próprios (Fauvel, 1997; Stander,1989, citado por Ferreira & Rich, 2001).  

 Ajuda a desenvolver o gosto pelo estudo e trabalho matemático (Ferreira & Rich, 

2001). A História da Matemática está repleta de acontecimentos que retratam situações 

de sucesso e insucesso ao longo de todo o desenvolvimento do conhecimento matemático. 

 O contacto dos alunos com situações desta índole, levá-los-á a compreender que 

o desenvolvimento e, mais concretamente a aprendizagem da Matemática, está 

dependente do tempo e de conceitos como provar e rigor (idem). A história está repleta 

de situações de of hope, disappointment, persistence, and ultimate triumph (Shotsberger, 

2000, p. 680 citado por Ferreira & Rich, 2001, p. 75), que ajudará os alunos a considerar 

os proveitos de se trabalhar com persistência.  

 Concede a oportunidade de conhecer os matemáticos, as suas personalidades, o 

seu trabalho, as teorias e a origem das mesmas (Struik, 1997). 

 Valorização das técnicas modernas, uma vez que, os alunos ao visualizarem e 

experienciarem as técnicas antigas constatam que os procedimentos atuais são mais 

simples em relação aos antigos (Fauvel, 1997). 
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 Possibilidade de realizar trabalhos interdisciplinares, pois, a integração da História 

da Matemática no ensino da disciplina, permite inserir os conteúdos num determinado 

contexto, o que poderá estabelecer a ligação com outras áreas curriculares (Fauvel, 1997; 

Saito & Dias, 2013). 

Efetivamente, a inclusão de aspetos históricos no ensino brinda os alunos com 

uma série de proveitos que, de uma forma geral, os ajudam a compreender a Matemática 

de uma outra forma, diminuindo consideravelmente a sua mística (Swetz, 1997), ou seja, 

diminuindo o caráter de abstracionismo, de inaplicabilidade, de incompreensão do porquê 

de um determinado conteúdo tão abstrato, tão desnecessário ser estudado. Tudo isto, faz 

da Matemática uma disciplina menos assustadora, ajudando, ao mesmo tempo, os alunos 

a mudar a perceção que têm da mesma (Fauvel, 1997). 

A História da Matemática sempre que é enquadrada no ensino da disciplina não 

traz, apenas, benefícios para quem aprende. Esta área do saber, acaba por beneficiar os 

docentes da disciplina. Portanto, a História da Matemática, quando integrada no ensino, 

permeia os docentes da seguinte forma: 

 Ajuda e enriquece o ensino e consequentemente a aprendizagem (Stander, 1989, 

citado por Pedroso, 2013).  

 Confere ao professor uma capacidade para melhor entender os erros dos seus 

alunos uma vez que os erros que surgiram no passado, por vezes, são semelhantes aos dos 

alunos e a forma como foram superados podem ajudar o professor a planificar situações 

didáticas que os ajudem a ultrapassá-los (Fauvel, 1997; Estrada et al., 2000; Neves, 2007). 

 A possibilidade de detetar os obstáculos que surgiram em determinado conteúdo, 

no passado, permite aos professores antecipar a ocorrência de erros semelhantes no 

mesmo conteúdo, planificando o ensino de forma a contornar as causas desses obstáculos 

(Ferreira & Rich, 2001).   

 Estimula a motivação e o interesse do professor relativamente à disciplina que 

ensina (Estrada, 1993; Fauvel, 1997). O conhecimento histórico vai instituir-se como um 

desafio ao conhecimento do docente, por colocá-lo perante novas informações e 

procedimentos, bem como à sua criatividade, por lhe proporcionar material que o levará 

a planificar tarefas diversificadas. Essa motivação e interesse surgem, também, pela 

possibilidade de realizar investigações que o levarão a descobertas interessantes (Estrada, 
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1993). Um professor motivado e interessado pelo seu trabalho acaba por melhorar o seu 

ensino e como consequência a aprendizagem dos alunos. 

 Pode contribuir como elemento de união e harmonização dos colegas do mesmo 

departamento e, até entre vários departamentos, uma vez que, pode ser um tema que 

suscita interesse levando-os a falar sobre o mesmo (Struik, 1997). 

 Enriquece os conhecimentos do professor e o repertório didático através da 

exploração de novas explicações, exemplos e novas abordagens para apresentar ou 

resolver determinado conteúdo (Ferreira & Rich, 2001).  

 Ajuda os professores a alterar a perceção que têm acerca da disciplina que ensinam 

(Ferreira & Rich, 2001; Gil, 2012), vendo a Matemática como um corpo de 

conhecimentos que transcende métodos e teorias, ou seja, permite considerar a disciplina 

como uma ciência que está dependente de conjunturas sociais, políticas e económicas. 

Portanto, uma ciência que “tem vida” (Ferreira & Rich, 2001).   

 Proporciona aos professores uma maior compreensão das alterações nas 

tendências do ensino da Matemática no passado face à atualidade (Carvalho e Silva, 1993; 

Struik, 1993). 

A História da Matemática é, de tal forma, benéfica tanto para os alunos como para 

o professor (Panasuk & Horton, 2013) que acarreta consigo benefícios comuns a ambos, 

que são eles:  

 Estimula a comunicação na sala de aula (Ferreira & Rich, 2001) uma vez que 

permite aos professores munirem-se de respostas aos “porquês” dos seus alunos que, 

muitas vezes necessitam daquela resposta para melhor compreender determinado 

conteúdo (idem). É evidente que, o professor ao conseguir responder às questões dos 

alunos, sentir-se-á realizado e estimulará os alunos a questionarem. 

 O conhecimento de perspetivas históricas relacionadas com a Matemática, permite 

aos professores e alunos compreender o caráter evolutivo da disciplina, isto é, que os 

conceitos foram sendo aprimorados com o passar do tempo (Ferreira & Rich, 2001). Além 

disso, o que se sabe na atualidade está dependente dos conhecimentos do passado, 

declinando a ideia da Matemática como um conjunto de conhecimentos acabados.     

Na sequência da enumeração dos benefícios da integração de episódios históricos 

no ensino da Matemática Tzanakis e Arcavi (2000), indigitam os seguintes domínios 
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através dos quais o ensino da Matemática, com base na integração de perspetivas 

históricas, pode ser beneficiado e enriquecido: 

 Aprendizagem da Matemática – Na generalidade, os conceitos matemáticos não 

são ensinados da forma como foram concebidos, sendo a Matemática ensinada de forma 

dedutiva, ou até, de forma axiomática, sendo apresentada como uma ciência global e 

organizada (Gil, 2012). Isto acontece porque, por um lado, não se pretende ensinar os 

complexos cálculos e procedimentos iniciais e por outro lado, porque se pretende ocultar 

as motivações, os erros e as dúvidas que surgiram no seu desenvolvimento (Tzanakis & 

Arcavi 2000; Gil 2012). Posto isto, a HM pode assumir um papel relevante, ao possibilitar 

a descoberta da génese dos conceitos matemáticos, servindo assim, como uma ferramenta 

que possibilita organizar os fenómenos físicos e sociais (Freudenthal, 1983 citado por Gil 

2012), dando a conhecer a organização da matemática (Gil, 2012, p.33). A inclusão de 

perspetivas históricas no ensino, permite, aos alunos a comparação das técnicas antigas 

com as atuais, consciencializando-os para o facto de a Matemática ter sofrido, com o 

passar dos tempos, várias alterações (Fauvel, 1993; Ferreira & Rich, 2001), fazendo-os 

compreender que os métodos utilizados no presente fazem a disciplina mais fácil (idem). 

Por sua vez, a História da Matemática auxilia os discentes a equilibrar o rigor com o 

abstracionismo que a disciplina exige (idem). Para além destas perspetivas, Byers (1982) 

e Ransom (1991) (citados por Gil, 2012) defendem os problemas históricos como 

ferramentas que, ao mesmo tempo, que fazem os alunos pensar, permitem 

consciencializá-los da existência de métodos de resolução diferentes. Além disso os 

problemas históricos permitem, quer aos alunos, quer aos professores, comparar as 

resoluções antigas com as suas (Fauvel, 1993; Ferreira & Rich, 2001), situação que acaba 

por promover o desenvolvimento da capacidade de abstracionismo (Swetz, 1997, Fauvel, 

1997). 

Struik (1997, p. 5) apontava que, 

Uma colectânea de textos históricos…. … existe muita informação interessante 

para os tempos atuais.  

De facto, a História da Matemática abarca uma série de questões e situações 

importantes relativas ao desenvolvimento dos conteúdos e, simultaneamente, ao despertar 

do interesse e da motivação (intrínseca) do aprendiz para a aprendizagem (Tzanakis & 

Arcavi 2000; Gil, 2012; Saito & Dias, 2013).   
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Gil (2012) considera que, o contacto dos alunos com a história da disciplina 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas, do raciocínio 

matemático e da comunicação Matemática, ou seja, contribui para o desenvolvimento das 

capacidades transversais (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2012). A História da 

Matemática para além de motivar os alunos para a aprendizagem, ajuda-os a compreender 

melhor os conceitos e procedimentos, ao mesmo tempo, que lhes possibilita alterar as 

suas conceções sobre a disciplina, melhorando a aprendizagem Matemática.   

 Desenvolvimento da visão da natureza da Matemática e da sua atividade – 

Anuente com Tzanakis e Arcavi, as conceções que os alunos têm da Matemática podem 

ser alteradas, através do estudo de questões, problemas e respostas históricas facultadas 

por fontes primárias ou por textos reconstruídos na língua atual. Portanto, os alunos ao 

observarem estas fontes, compreendem que os erros, as incertezas, as dúvidas e as 

respostas intuitivas são característicos desta ciência (Gil, 2012). Em simultâneo, as fontes 

históricas, ou as tarefas com base nas mesmas, permitem quer ao professor, quer aos 

alunos, compreender a evolução dos conceitos e técnicas matemáticas, ao mesmo tempo 

que permite alcançar os aspetos que se mantêm com o passar dos anos, tais como, o erro, 

o rigor, a prova, entre outros (idem). As fontes históricas permitem ainda, fazer alunos e 

professores compreender que a linguagem verbal ou simbólica da Matemática foi 

sofrendo alterações, o que lhes possibilita considerar vantagens ou desvantagens das 

formas atuais em relação às antigas. 

 Predisposição perante a Matemática e Apreciação da Matemática como 

esforço cultural – A História da Matemática permite conferir aos alunos que a disciplina 

é muito mais do que um assunto rígido, complicado e assertivo (Tzanakis & Arcavi 2000; 

Gil, 2012). Esta temática leva os discentes a compreender a disciplina como uma ciência 

que visa dar respostas às necessidades do Homem, encorajando-os a interpretá-la como 

um processo de reflexão realizado ao longo dos anos, e que exigiu a envolvência 

intelectual do Homem, estando dependente da sociedade, das várias culturas e de outras 

ciências, sofrendo influência de fatores sociais e culturais (Flato, 1990; Changeux & 

Connes, 1991; Tzanakis & Arcavi, 2000; Jorge, 2008, Carvalho, Freitas & Gutierre, 

2011). Esta interpretação permite aos os alunos compreender o papel da Matemática na 

sociedade (Silva, 1993; Struik, 1997; Gil, 2012) e ao contactarem com acontecimentos 

históricos podem perceber que os grandes matemáticos também erravam e duvidavam, 

constituindo-se o erro e a dúvida, como parte integrante da disciplina. Ao mesmo tempo 
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que surge essa perceção, desponta nos alunos um sentimento de conforto, pela 

possibilidade de verificarem que não são os únicos a cometer erros (Fauvel, 1997). Estas 

situações permitem, por um lado, que os alunos mudem as suas perceções acerca da 

disciplina e, por outro lado, que se sintam mais preparados e capazes para a aprendizagem 

Matemática. 

 Prática didática dos professores e do seu reportório – A inclusão de perspetivas 

históricas possibilita o desenvolvimento de várias competências por parte do docente. 

Segundo Gil (2012), o estudo das motivações que originaram determinados conteúdos 

pode ajudar quer o professor quer os alunos a aprenderem melhor esses conteúdos. O 

estudo contextualizado, por parte do docente, de um ou vários conteúdos matemáticos 

permite-lhe identificar alguns erros e dificuldades do passado. Na prática de ensino e 

aprendizagem surgem erros/dificuldades nos discentes durante a aprendizagem de um 

novo conteúdo, que acabam por se assemelhar aos do passado. Posto isto, a história acaba 

por munir o docente com ferramentas que o ajudam a antever os ditos erros e dificuldades 

(Fauvel, 1997; Ferreira & Rich, 2000; Tzanakis & Arcavi 2000; Neves 2007; Gil, 2012), 

desenvolvendo no mesmo a capacidade de compreensão do surgimento dos obstáculos 

em determinados conteúdos (idem).   

A história revela aos professores que os “grandes matemáticos” necessitaram de 

tempo para desenvolver as suas teorias, evidentemente, uns necessitaram de mais tempo 

do que outros. Isto leva o docente a perceber que os seus alunos, necessitam de mais ou 

menos tempo para alcançarem um determinado conhecimento, e que deve ter em atenção 

as dificuldades dos alunos perante um conceito que exige maior capacidade de abstração 

(idem). 

A análise da História da Matemática contribui para o enriquecimento da literacia 

dos professores da disciplina e, consequentemente, dos alunos. Ao mesmo tempo, 

fomenta no professor o gosto pelo aprofundar dos seus conhecimentos, o que o pode levar 

a encontrar nuns casos, ou a reencontrar noutros, o gosto por ensinar (Estrada, 1993; 

Jorge, 2008; Tzanakis & Thomaidis, 2012). 

O estudo de fontes históricas leva os professores a alterar as suas conceções acerca 

do ensino da Matemática, dando ênfase não apenas à resolução de problemas, como 

também, à concretização de outras tarefas (Gil, 2012).  

A inclusão de perspetivas históricas no ensino da Matemática, põe à prova a 

criatividade e o conhecimento dos docentes, ao mesmo tempo, que os leva a considerar 
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os seus alunos como alguém que pensa, investiga e questiona (Barbin et al 2000, citado 

por Gil, 2012, p. 47). Perante a nova forma de pensar o docente vai ser levado a alterar o 

ensino, melhorando-o, como consequência, melhorando também, a aprendizagem dos 

alunos (Gil, 2012). O professor que pretende concretizar esta integração será levado a 

analisar fontes primárias, ou seja, fontes que se encontram numa língua não atual. Esse 

contacto vai promover no professor uma maior tolerância e sensibilidade, por exemplo, a 

diferentes formas de resolução de um problema, portanto, essas capacidades vão ser 

extensíveis aos seus alunos (Gil, 2012). 

A documentação histórica permite ao professor contactar, a título de exemplo, 

com diferentes formas de resolução de problemas, o que, de certa forma, o ajudará a 

fomentar o diálogo na sala de aula (idem). Ao mesmo tempo dota o docente com uma 

série de respostas a questões que podem surgir por parte dos alunos que gostam de 

aprender os conteúdos de forma contextualizada (idem). 

A História da Matemática quando integrada no processo de ensino e aprendizagem 

levará os docentes a refletir sobre as suas práticas, deixando-os mais à vontade no seu 

trabalho, uma vez que possuirão respostas a questões que, à primeira vista, os poderiam 

deixar desconfortáveis, situação que acabaria por melhorar a relação com os seus alunos, 

uma vez que, o professor vai estar mais capacitado para desenvolver o diálogo. 

2.1.1. A História da Matemática na promoção da interdisciplinaridade 

Parafraseando Dias (2014) o ensino, no passado, era ministrado de forma 

compartimentada, as disciplinas eram estudadas por gavetas, por se julgar que quando o 

aluno queria estudar Matemática “abria a gaveta da Matemática”, o mesmo acontecia com 

as restantes disciplinas. Esta situação gerava uma fragmentação dos saberes que, de certa 

forma, ainda hoje é verificável no 2.o CEB (Roldão, 2007), comumente o que se aprende 

no Português fica no Português, o que se aprende na Matemática fica na Matemática, não 

sendo verificável uma continuidade, uma ligação entre as várias disciplinas. Esta 

segmentação é ainda mais vincada na Matemática, dado que, esta é ensinada sem qualquer 

tipo de referência ao contexto social e cultural no qual se desenvolveu. Como forma de 

alterar esta situação, a História da Matemática quando devidamente integrada no ensino 

da disciplina, pode manifestar dois tipos de conexões, ligações entre os vários conteúdos 

da Matemática e entre a Matemática e outras disciplinas (Ferreira & Rich, 2001; Jorge, 

2008; Boavida, Paiva, Cebola, Vale & Pimentel, 2008; Saito & Dias, 2013). À 

semelhança desta situação, as ilações obtidas no relatório Matemática 2001 (APM, 1998) 
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evidenciam que a integração da História da Matemática no ensino proporciona, aos 

alunos, a possibilidade de conhecer as personalidades que desenvolveram esta disciplina, 

e mais do que isso, de aprender a importância dos desenvolvimentos dessas personagens 

no estabelecimento de conexões da Matemática com a Física, a Astronomia, a Filosofia 

ou a Religião. Corroborando com esta afirmação, Abrantes, Leal, Teixeira e Veloso 

(1997) consideram que o desenvolvimento de trabalhos ou projetos cujo tema seja 

História da Matemática, permite a integração dos conhecimentos matemáticos com os 

conhecimentos de outras disciplinas, como por exemplo Geografia, Português, História, 

entre outras. Na realidade, a aprendizagem Matemática aliada à sua história abre as portas 

à interdisciplinaridade. Assim, interdisciplinaridade define-se como sendo um formato de 

ensino que visa a integração de conhecimentos de duas ou mais disciplinas como forma 

de tirar partido dessas mesmas aprendizagens (Dias, 2014).  

A História da Matemática pode revelar, por exemplo, conexões presentes no 

desenvolvimento dos instrumentos de navegação, entre a Matemática, a Geografia, a 

Engenharia e a Astronomia (Ferreira & Rich, 2001) estas ligações podem ser transferidas 

para o ensino e, assim os conteúdos matemáticos poderão ter uma continuidade na 

disciplina de História e Geografia de Portugal (HGP), promovendo-se assim um ensino 

interdisciplinar. Para além desta possibilidade e uma vez que a Matemática, como nos 

revela a sua história, se desenvolveu mediante um contexto social e político é possível 

dar uma certa continuidade aos conteúdos desenvolvidos na disciplina de História e 

Matemática, interligando-os. E ainda, a diversidade de tarefas a propor aos alunos pode 

promover, também uma interdisciplinaridade entre as disciplinas de Matemática, História 

e Português, dado que no caso de trabalhos de pesquisa, os alunos poderão desenvolver, 

por exemplo, um ou mais aspetos desenvolvidos na disciplina de Português. 

É possível inferir que a História da Matemática tem uma presença importante nas 

aulas (Abrantes, Leal, Teixeira & Veloso, 1997), não só de Matemática com também de 

outras disciplinas. No entanto, a interdisciplinaridade entre as várias disciplinas do 2.º 

CEB só será plenamente concretizada se houver, por parte dos docentes, um trabalho 

colaborativo (Jorge, 2008). Esta prática colaborativa, de acordo com Roldão (2007), 

considera-se como um processo de trabalho concretizado em conjunto, de forma a 

alcançar melhores resultados, decorrentes de um ensino enriquecido pela interação de 

vários saberes. Isto implica que, os docentes, em conjunto, sejam capazes de estruturar o 

ensino e as tarefas, para que, os alunos alcancem as aprendizagens esperadas, que haja o 

envolvimento de todos no processo de aprendizagem e, ainda uma ampliação dos 
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conhecimentos de todos os alunos. Evidentemente, esta prática colaborativa será mais 

produtiva se ocorrer entre professores da mesma área disciplinar, dado que, terão a 

possibilidade de partilhar dificuldades e sucessos nos conteúdos da disciplina que 

ensinam e, em simultâneo, entre os professores da mesma turma, pela possibilidade de 

discutirem e prepararem as tarefas interdisciplinares adequadas ao grupo pelo qual se 

responsabilizam e ainda entre os professores da mesma escola, pela possibilidade de 

partilha de ideias (idem). Independentemente das vantagens que podem advir deste 

trabalho colaborativo, não é fácil a sua concretização plena devido aos obstáculos que se 

impõe, tais como, o hábito do trabalho individual por parte dos docentes, os horários, a 

distribuição do serviço letivo e a própria organização da Escola.   

Retomando a História da Matemática e, mais concretamente, a 

interdisciplinaridade que poderá advir com a sua integração no ensino, importa destacar 

que as ligações entre a Matemática e outras disciplinas não devem ser unidirecionais 

(Jorge, 2008). Portanto, essas conexões não devem ser feitas de forma a enriquecer, 

apenas, a aprendizagem Matemática, mas também devem favorecer a aprendizagem das 

disciplinas com as quais se está a estabelecer essas ligações. Deste modo, os alunos 

percecionam mais facilmente, não só a origem dos conceitos matemáticos, como também 

as aprendizagens facultadas pela escola como sendo um conjunto de conhecimentos 

homogéneo (Jorge, 2008; Boavida, Paiva, Cebola, Vale & Pimentel, 2008). 

2.1.2. A História da Matemática no desenvolvimento da Literacia 

Matemática 

Quando se reflete sobre o termo «literacia», imediatamente se associa ao uso da 

linguagem e consequentemente à capacidade de ler, escrever, ouvir e falar uma língua 

que, como é evidente são capacidades importantes na mediação de toda e qualquer 

atividade social (PISA, 2003). Perante isto, um indivíduo é considerado letrado numa 

língua quando conhece vários recursos da mesma e é capaz de os utilizar em diversas 

situações e funções sociais (idem). Analogamente a esta situação, Changeux e Connes 

(1991) consideram a Matemática como uma espécie de linguagem. Com efeito, sendo a 

Matemática uma linguagem, espera-se que os alunos adquiram todos os conceitos 

intervenientes no discurso matemático, ou seja, que os alunos dominem os termos, 

símbolos, procedimentos, entre outros, e ainda, que aprendam a utilizá-los na resolução 

de situações ou problemas não rotineiros e numa variedade de situações oriundas do dia-

a-dia (PISA, 2003). Nesta lógica, Vieira -Tenreiro e Vieira e Vieira (2013), o Programme 
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for International Student Assessment (PISA) publicado no ano 2009 e Pereira (2015) 

definem «literacia Matemática» como a capacidade de um indivíduo utilizar a 

Matemática na resolução de problemas da sua vida, bem como, a capacidade de 

compreender e identificar o papel que a Matemática desempenha no mundo. Em 

consonância com Loureiro (2002) e Sares (2013) a «literacia» surge como oposição às 

conceções arcaicas da Matemática, cujos conteúdos eram desenvolvidos e trabalhados 

sem qualquer conexão entre si. Efetivamente, esse termo designa não só as capacidades 

e competências que os alunos desenvolvem enquanto aplicam, resolvem, raciocinam 

conceitos e conteúdos relacionando-os, como também a capacidade de comunicação e o 

conhecimento matemático, quer numa linguagem oral, quer escrita, que deverão ser 

aplicados a situações da sua vida (Sares, 2013). Portanto, a literacia integra, para além 

das aptidões matemáticas, aspetos culturais, valoriza diversos saberes e a satisfação dos 

alunos, considerando importante a procura de estratégias que possibilitem aos alunos 

considerar a Matemática como estando ao serviço dos indivíduos e da sociedade 

(Loureiro, 2002). 

A literacia reporta alunos e professores para uma Matemática diferente, isto é, 

para uma Matemática menos fragmentada, mais coesa interiormente como também 

exteriormente pela apresentação das aplicações da Matemática em situações do real 

(Loureiro, 2002). Enfim, desponta para uma escola mais próxima dos alunos, criadora de 

ligações com a realidade e a sociedade envolvente (idem). 

Na atualidade, espera-se que o ensino da Matemática seja efetuado de forma a 

mostrá-la como interveniente em várias atividades humanas, mostrando, assim a sua 

presença na sociedade, desenvolvendo alunos mais participativos, confiantes e 

conhecedores das dimensões da disciplina, capacitando-os a resolver problemas, a 

raciocinar e comunicar matematicamente (Vieira – Tenreiro & Vieira, 2013). Não 

obstante esta situação, vários autores apontam a História da Matemática como uma 

ferramenta que ajudará a desenvolver a literacia Matemática (Jorge, 2008; Tzanakis & 

Thomaidis, 2012; Vieira – Tenreiro & Vieira, 2013). Partilhando da mesma opinião, 

Lange (2003 citado por Jorge, 2008) considera que, para o aluno desenvolver a literacia 

Matemática é desejável que aprecie a Matemática do ponto de vista cultural e histórico. 

Apesar de ainda não haver concordância na definição de «literacia» é, igualmente 

verificável que este conceito está relacionado com a necessidade de desenvolver 

sentimentos positivos nos alunos respeitantes à disciplina, tais como, interesse, 

curiosidade, gostar ou não, ter satisfação, ter confiança na realização de tarefas 
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matemáticas, entre outros (Jorge, 2008). Assim, a apreciação e valorização, por parte dos 

alunos, relativamente à Matemática, é auxiliada com a introdução de episódios históricos 

significativos, o que os levará a envolver-se com mais empenho e consequentemente 

obtendo sucesso (idem).  

A fim de introduzir, devidamente, a História da Matemática no ensino da 

disciplina, poder-se-á contribuir para o desenvolvimento da literacia Matemática, pois, 

esta para além de promover a aprendizagem das capacidades matemáticas e o domínio de 

teorias e procedimentos, também se foca no desenvolvimento de atitudes positivas, 

procurando incutir nos alunos um entendimento da disciplina como uma atividade 

humana com influência cultural e social (Jorge, 2008). Esta visão da Matemática como 

uma disciplina humana e com influências culturais e sociais, como já referi anteriormente, 

são possibilitadas através da História da Matemática (Flato, 1990; Changeux & Connes, 

1991; Davis & Hersh, 1995; Swetz, 1997; Carvalho, Freitas & Gutierre, 2011). À 

semelhança dos contributos de Vieira – Tenreiro & Vieira (2013), a contextualização 

histórica possibilita minimizar a visão de uma Matemática absorta de valores éticos e 

morais e de interesses e influências sociais e políticas (idem, p. 181).  

2.2.  Objeções à integração da História da Matemática 

O recurso à História da Matemática assume cada vez mais importância no ensino 

da disciplina (Vázquez, 2000; Mota, Ralha & Estrada, 2011). No entanto, apesar de esta 

temática ter sido introduzida em Portugal há muitos anos, são ainda muitos os que se 

questionam sobre a sua verdadeira integração nas aulas, pois, é notório que na realidade 

essa inclusão é, ainda, muito reduzida (Mota, Ralha & Estrada, 2011). Face ao exposto e, 

apesar das vantagens, das quais alunos e professores podem usufruir, há quem aponte 

objeções à integração da História da Matemática no ensino da Matemática. Assim, os 

obstáculos apontados à integração da História da Matemática no ensino são: 

 A História da Matemática não é Matemática (Tzanakis & Arcavi, 2000). 

 A História da Matemática pode confundir os alunos (Tzanakis & Arcavi, 2000; 

Ferreira & Rich, 2001). 

 Necessidade de os alunos obterem boas classificações (Mota, Ralha & Estrada, 

2011). Posto isto, Tzanakis & Arcavi (2000) consideram que, os alunos ao concentrarem 
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as atenções em conteúdos que serão objeto de avaliação irão desvalorizar os 

conhecimentos que não farão parte desse momento, neste caso, as perspetivas históricas. 

 Falta de tempo como fator impeditivo à integração (Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

Os professores, consideram o programa curricular da disciplina muito extenso, posto isto, 

o cumprimento das suas diretrizes não permite a integração da HM. 

 Existência de poucos materiais, nomeadamente de bibliografia em português, que 

auxilie os professores a integrar a história no ensino da Matemática (Fauvel, 1991; Gil, 

2012; Pinto 2012), o que leva os docentes a gastar imenso tempo na preparação das aulas 

quando pretendem concretizar essa integração.  

 Dificuldade de acesso a fontes históricas (Carvalho, Freitas & Gutierre, 2011). 

 Escassez de recursos para uso na sala de aula (Ferreira & Rich, 2001; Silva & 

Araújo, 2001; Carvalho, Freitas & Gutierre, 2011).  

 Falta de conhecimento e especialização, relativamente, à temática e às 

possibilidades de integração no ensino (Ferreira & Rich, 2001; Neves, 2007; Gil, 2012). 

O desconhecimento da vertente histórica, por parte do docente, gera uma certa 

insegurança, no que toca, à sua integração da temática no ensino (Mota, Ralha & Estrada, 

2011). 

Ferreira e Rich (2001) consideram que, apesar da investigação relativamente à 

integração da História da Matemática ser diminuta, algumas das objeções acima 

apresentadas não possuem suporte empírico, ou seja, não são apresentadas com base em 

experiências de sala de aula. Com o objetivo de impugnar uma das objeções apresentadas, 

mais concretamente, a falta de tempo como fator impeditivo à integração da História da 

Matemática, Avital (1995, citado por Mota, Ralha & Estrada 2011) considera que a 

temática deve seguir o currículo sempre que seja possível e, para além de enriquecer o 

ensino, algumas abordagens a problemas históricos acabam por revelar métodos 

pedagogicamente melhores. Na sequência da impugnação às objeções, Siu (1997) opõe-

se à necessidade de obtenção de boas notas, considerando que a história deve ser utilizada 

como uma ferramenta que favoreça a aprendizagem e consequentemente a obtenção 

desses mesmos resultados. Face à consideração da História da Matemática não ser 

Matemática, Silva e Araújo (2001) defendem a existência de duas conceções relativas à 

disciplina. A primeira conceção é edificada com base na perspetiva da Matemática como 
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sendo um corpo de conhecimentos autossuficiente e acabado. Perante isto, e dentro da 

mesma perspetiva, acredita-se que existem dois “tipos” de pessoas, as que dominam 

perfeitamente a disciplina e as que são ensinadas pelas primeiras. A segunda conceção é 

instituída pela perceção da Matemática como muitas outras formas de conhecimento, 

como uma manifestação cultural e atividade humana. Nesta forma de encarar a 

Matemática é possível haver lugar para a história no ensino, considerando-a como parte 

integrante da Matemática. Quero com isto dizer que, o facto de se considerar a História 

da Matemática como Matemática depende da forma como se perspetiva a própria, não 

sendo coerente considerar a primeira objeção apresentada. A refutação à integração da 

história com base na consideração de que pode confundir os alunos também se assume 

como infundada. Estrada (1993) considera que as …referências históricas, 

oportunamente introduzidas, podem responder a essa componente motivadora… (idem, 

p. 17), ou seja, as referências históricas devidamente planeadas e adequadas, suscitam o 

interesse, a motivação e auxiliam a compreensão dos alunos. Como em todas as situações 

de ensino e não sendo a História da Matemática exceção, … em todas as atividades do 

professor, as opções devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias concretas dos 

alunos a que se dirigem. (idem, p. 20). 

Das objeções anteriormente listadas, apenas as últimas quatro possuem suporte 

empírico, concretamente em relação aos materiais existentes, nomeadamente, à 

bibliografia, Pinto (2012) corrobora essa lacuna, considerando que existem poucos dados 

bibliográficos, principalmente em português, alusivos ao tema e à aplicação da mesma na 

sala de aula. Já, Carvalho e Silva (1993) considerava que não existia bibliografia capaz 

de dar suporte aos professores, no sentido de auxiliá-los na elaboração de tarefas que 

fomentassem essa integração, afirmando que  

(…) referências nos documentos oficiais a questões interessantes actualmente 

muito faladas, é que são irrealistas pois pouco ou nada foi feito para que possam 

ser levadas à prática. No caso da História da Matemática isso é particularmente 

evidente. […]Infelizmente, podemos resumir a situação dizendo que, disponível em 

Portugal actualmente, existe apenas um livro (…) (Carvalho e Silva, 1993, p. 27).  

Com efeito, se a existência de pouca bibliografia se assume como um entrave, a 

dificuldade em aceder à pouca bibliografia existente também se constitui como um 

obstáculo à integração da História da Matemática no ensino. Analogamente às objeções 

anteriores, também a falta de conhecimentos e especialização dos professores 

relativamente à temática é suportada empiricamente. Panasuk e Horton (2013) num 
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estudo realizado constataram que, grande parte dos professores apontavam a falta de 

conhecimentos, quer ao nível da própria temática, quer ao nível de métodos de ensino, 

como uma grande barreira à integração da história no ensino da Matemática.  

Todas as objeções apontadas, geram nos professores uma certa insegurança no 

que toca à História da Matemática e as suas potencialidades aquando devidamente 

integradas no ensino. Até ao momento em que, a formação dos professores e a 

disponibilização de recursos escritos ou manipuláveis passe francamente pela História da 

Matemática, os docentes vão continuar a apresentar objeções, a não incluir essa 

integração nas suas aulas e a ensinar uma Matemática descontextualizada. Em suma, os 

professores continuarão a sentir um desinteresse em relação à história da disciplina que 

ensinam, pela incerteza de não saberem o suficiente e pela ausência de materiais 

convenientes que possibilitem essa integração e ao mesmo tempo que facilitem o seu 

trabalho. 
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3. A História da Matemática 

Só se citam factos, só se comparam experiências, só se imaginam métodos para excitar o génio 

 a abrir-se caminhos ignorados e a avançar para novas descobertas, 

vendo como primeiro passo aquele com que os grandes homens 

 acabaram o seu caminho. 

Gusdorf (1988 p. 66)  

Há muitos, muitos anos, após as conquistas aos mouros, é consagrado, no ano de 

1143, um reino independente através da assinatura do Tratado de Zamora entre D. Afonso 

Henriques e o primo D. Afonso VII de Leão e Castela. Esse reino era Portugal. Esta 

consagração é apenas aprovada por bula papal no ano de 1179 (Oliveira, 1989).  

A partir do ano de 1143 “nasce” Portugal, seguindo-se durante anos as lutas pelas 

conquistas do território que terminam, apenas, no ano de 1297, com a assinatura do 

Tratado de Alcanizes entre o rei de Portugal D. Dinis, e o rei de Castela D. Fernando. 

O Rei D. Dinis implementou no seu reino uma política de fomento e, de entre as 

várias áreas, uma das que mais apoios recebeu foi o ensino. Assim, no ano de 1290, foram 

criados os “Estudos Gerais”, ou seja, foi criada a primeira Universidade Portuguesa em 

Lisboa (Teixeira, 1934, Oliveira, 1989). A Universidade, ora estava sedeada em Lisboa, 

ora em Coimbra, até que, em 1537 se estabeleceu definitivamente em Coimbra (Teixeira, 

1934, Oliveira, 1989; Morgado, 1993; Queiró, 1996).  

É evidente que, já no século XI existiam escolas religiosas no país, sendo estas 

mais direcionadas para o ensino da Gramática (latim), Teologia e Música, formando, 

essencialmente, futuros clérigos (Oliveira, 1989). 

 Pedro Nunes, nascido no ano de 1502 e falecido no ano de 1578 (Oliveira, 1989), 

com 76 anos foi, após o estabelecimento definitivo da Universidade em Coimbra, o 

primeiro ocupante da cadeira de Matemática (Queiró, 1996). Este foi um matemático 

notável do século XVI pelas importantes contribuições que deu à Matemática e ao seu 

desenvolvimento (Queiró, 1996; Estrada, et al., 2000). Neste século, jamais houvera 

produção Matemática de que é exemplo o trabalho de Pedro Nunes, no entanto, esse 

trabalho era de cariz aplicado, ou seja, estudava-se Matemática aplicada à astronomia, à 

navegação, geometria, portanto, estudavam-se matérias que visavam satisfazer as 

necessidades do país (Morgado, 1993; Estrada, et al., 2000).  

Após Pedro Nunes, a cadeira de Matemática ministrada na Universidade de 

Coimbra permaneceu, durante anos, desocupada (Oliveira, 1989). Assim, a escuridão em 
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que permaneceu a atividade Matemática em Portugal foi gerada devido à Crise no Império 

do Oriente, à Guerra da Restauração da Independência e também, ao facto de toda a 

inovação científica ter estado, grosso modo, ligada a propostas filosóficas, contra as quais 

se mantinham as autoridades politicas e religiosas da época, havendo assim, uma recusa 

relativamente à inovação no ensino (Estrada, et al., 2000). 

 Anos mais tarde, já no século XVIII, mais concretamente no ano de 1770, é 

designada uma Junta de Providência Literária e, um ano após a nomeação, é publicado 

um relatório no “Compêndio Histórico do Estado da Universidade”, no qual se observa o 

nível medíocre que a Matemática tinha atingido (Carvalho e Silva, 1996). Tanto que, a 

única cadeira de Matemática esteve durante 60 anos anteriores à reforma, sem titular 

(idem). No mesmo documento, a Matemática foi considerada uma ciência essencial, não 

só para a Universidade, como também, para o Reino.  

Toda a importância dada à Matemática no relatório publicado no “Compêndio 

Histórico do Estado da Universidade”, levou a que em 1772 no reinado de D. José e sob 

influência do ministro Marquês de Pombal, fosse reformulada a Universidade (Oliveira, 

1989; Carvalho e Silva, 1996; Mota, Ralha & Estrada, 2011; Pedroso, 2013).  

A Reforma de que a instituição foi alvo gerou a criação de duas faculdades: a 

Faculdade de Matemática e a de Filosofia (Carvalho e Silva, 1996).  

A criação de novas Faculdades conduziu à conceção de documentos orientadores 

designados Estatutos (idem). Nos Estatutos concebidos para a Faculdade de Matemática, 

ressaltou a imponência da Matemática, sendo estipuladas punições a quem ousasse 

diminuir a importância da mesma (idem). Uma outra orientação, despontada desses 

mesmos Estatutos foi a obrigatoriedade, pela primeira vez em Portugal, do estudo da 

História da Matemática (Quadro 1) (Mota, Ralha & Estrada, 2011; Pedroso, 2013). 

Quadro 1: Estruturação do curso de Matemática da Universidade de Coimbra após a Reforma Pombalina 

(Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

Ano Disciplina Programa 

1.o ano Geometria 
Elementos de Aritmética, 

geometria e trigonometria. 

2.o ano Álgebra 
Cálculo literal, diferencial e 

integral. 

3.o ano Phoronomia 
Ciência do movimento aplicada 

a todos os ramos (física teórica). 

4.o ano Astronomia 
Movimento das estrelas, prática 

do cálculo e das observações. 
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O curso de Matemática possuía uma carga letiva de quatro anos, sendo estudada 

ao longo de cada ano, somente, uma disciplina, ou seja, durante os quatro anos os alunos 

estudavam quatro disciplinas (Quadro 1). 

Nos Estatutos era definido também que a iniciação da lecionação deveria ser feita 

com a leitura dos prolegómenos, isto é, com a leitura de noções preliminares do conteúdo 

a ser iniciado e segundo as autoras Mota, Ralha e Estrada (2011), esta orientação levava 

a que fosse efetuada uma abordagem inicial à História da Matemática. Obviamente a 

informação histórica a ser transmitida aos alunos estava relacionada com a matéria a 

desenvolver em cada disciplina, levando-os a conhecer as histórias associadas ao 

desenvolvimento dos vários ramos da Matemática (idem). Um outro aspeto a considerar 

relativamente à História da Matemática, reside no facto de o conhecimento histórico não 

fazer apenas parte integrante dos conteúdos a desenvolver, pois, os Estatutos definiam 

também que os alunos deveriam por si próprios desenvolver e aprofundar os 

conhecimentos relativos à História da Matemática (idem). 

 Uma outra orientação consignada nos Estatutos da Faculdade de Matemática 

estava relacionada com a metodologia a ser utilizada na lecionação, 

Cuidarão também muito os mesmos Lentes, em que os Discípulos se ponham no 

caminho dos Inventores: Apresentando-lhes para isso algumas matérias pelos 

passos, que se deram, ou podiam dar, até se chegar ao descobrimento das verdades, 

que nelas se contém: Mostrando-lhes os indícios por onde se suspeita, e conjectura 

primeiro o que se poderá achar; e os meios, e tentativas, que se aplicam para o 

descobrir: E dando-lhes uma ideia circunstanciada da evolução dos descobrimentos 

matemáticos, e de como por degraus se passou de uns para os outros: Porque este 

assunto merece particulares reflexões; em razão de servir de exemplo a quem 

pretende empregar-se utilmente nestas ciências (Do Curso Mathematico, 1772, pp. 

201-202 citado por Mota, Ralha & Estrada, 2011, p. 390). 

Mais uma vez, verifica-se a importância da História da Matemática, dado que, o 

método de ensino deveria passar por aduzir aos alunos o caminho dos inventores, ou seja, 

colocar os alunos no caminho das descobertas matemáticas, mostrando-lhes os passos ou 

as estratégias utilizadas por um matemático na procura da resolução acertada, os passos 

que se foram dando, no que, à evolução de um conceito diz respeito. Portanto, a orientação 

passava por demonstrar ao aluno como surgiu um determinado conceito matemático e o 

modo como esse conceito foi evoluindo. 

A História da Matemática logrou, com a Reforma da Universidade, um papel 

central no seio do curso, uma vez que, servia como motivação para o estudo de um novo 

conteúdo e como metodologia a ser utilizada pelos professores, estando ainda legalmente 
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estipulada a investigação, por parte dos discentes, nesta mesma área. Com tudo isto, os 

alunos tinham a possibilidade de alcançar uma visão mais humanista da disciplina, através 

do conhecimento das figuras e dos seus acontecimentos principais. Esta ótica, tornava a 

Matemática mais acessível, ao mesmo tempo que, dava a conhecer aspetos intrínsecos à 

evolução da Matemática (Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

Um dos impactos da criação e da reforma levada a cabo na Universidade de 

Coimbra, foi a formação de especialistas em Matemática. Grande parte dos Doutorados 

passaram a professores da mesma instituição, outros lecionaram nas várias Academias 

Militares e nas Academias Politécnicas de Lisboa e do Porto, o mesmo aconteceu com 

muitos dos bacharéis e licenciados, evidenciando, desta forma o efeito multiplicador que 

originou a criação da faculdade (Carvalho e Silva, 1996). No entanto, a afluência de 

alunos, assim como a publicação de artigos matemáticos, não foi a expectável por parte 

do Marquês de Pombal e de Monteiro Rocha (redator dos estatutos da Faculdade de 

Matemática), isto, devido às Invasões Francesas (1.ª invasão ocorreu em 1807; 2.ª invasão 

ocorreu em 1809; 3.ª invasão ocorreu em 1810) e também devido à Guerra Civil, cujo 

início data o ano de 1828 e o seu término o ano 1834 (Oliveira, 1989; Morgado, 1993; 

Carvalho e Silva 2006). O clima de instabilidade que surgiu no país, devido a estes dois 

acontecimentos e a outros de menores dimensões, levaram ao fecho da Universidade no 

ano de 1810, tendo reaberto no ano de 1834, apesar deste grande período de inatividade, 

outros houve, mas, de menor impacto e durabilidade (idem). A par da Universidade de 

Coimbra, uma outra instituição, fundada em 1799, também se dedicou ao 

desenvolvimento matemático, a Academia de Lisboa (idem). 

Em consonância com Duarte (1996), o século XIX foi caracterizado como sendo 

um período de isolamento, uma vez que, as obras matemáticas portuguesas eram 

desconhecidas no estrangeiro. Apesar disso, é de salientar a atividade de alguns 

matemáticos, tais como, a obra de Ribeiro dos Sanctos, a obra de Stockler dedicada 

exclusivamente à História da Matemática de um país ocidental, Castro Freire, cuja obra 

menciona o desenvolvimento do ensino da Matemática e em especial, considera os 

intervenientes nos últimos 100 anos da Faculdade de Matemática de Coimbra e, por fim, 

a obra de Teófilo Braga que se dedica à história da Universidade e ao ensino ministrado 

na mesma (Mota, Ralha & Estrada, 2011).  

Nos finais do século XIX, mais precisamente no ano de 1877, verifica-se uma 

diminuição no isolamento em que a comunidade científica, nomeadamente, a de 

Matemática, se deparava (Duarte, 1996; Carvalho e Silva, 1996). Esta situação deveu-se 
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à iniciativa de Francisco Gomes Teixeira, responsável pelo concebimento do Jornal de 

Sciencias Matematicas e Astronomicas. A partir deste momento, os matemáticos 

portugueses e, mais concretamente as suas obras, começaram a ser conhecidas por 

matemáticos de outros países, tendo sido o Jornal de Sciencias Matematicas e 

Astronomicas o meio de divulgação dos trabalhos dos matemáticos portugueses aos 

estrangeiros e vice-versa (idem). Segundo Duarte (1996) terá sido esta situação que mais 

marcou o século XX, pois, terá sido ao longo deste século que muitos matemáticos 

ficaram deveras conhecidos noutros países, acabando, nalguns casos, por publicar os seus 

trabalhos em algumas revistas estrangeiras de Matemática. 

Também durante este período de tempo, foram executadas algumas reformas 

educativas, como por exemplo, a criação de duas novas Universidades e reformulados 

alguns institutos superiores (Oliveira, 1989; Duarte, 1996). No entanto, no ano de 1923, 

o Ministro da Instrução Pública, António Sérgio, tentou criar um organismo que se 

incumbisse da investigação científica (idem). Esta tentativa foi falhada, pelo que a sua 

criação ocorreu seis anos mais tarde, ou seja, no ano de 1929, tendo-se denominado Junta 

de Educação Nacional, que de entre as várias funções, tinha o cargo de enviar bolseiros 

para o estrangeiro (idem). 

O século XX foi de facto importante no que diz respeito ao desenvolvimento da 

Matemática. Nos anos trinta assistiu-se à publicação de novos compêndios, por ação de 

Vicente Gonçalves, no que toca à Análise, e também por Almeida Costa, responsável pela 

introdução da Álgebra Moderna em Portugal. Nos anos quarenta, ocorreu a criação de 

uma revista de investigação Portugaliae Mathematica, por intermédio de uma nova 

geração de matemáticos (Morgado, 1993). A nova revista de investigação acabou por ser 

suspensa várias vezes, uma vez que, muitos dos seus principais dinamizadores eram 

demitidos da função pública, e muitas vezes levados a exilar-se fora de Portugal 

(Morgado, 1993; Duarte, 1996).   

Ainda no mesmo século, mas apenas na segunda metade, surge uma grande figura, 

o pedagogo e matemático José Sebastião e Silva o grande impulsionador da Introdução 

do Movimento da Matemática Moderna em Portugal. A sua ação fez-se sentir muito em 

particular na investigação Matemática, na formação de novos matemáticos e na 

reformulação dos programas do ensino secundário (Oliveira, 1989; Duarte, 1996; Mota, 

Ralha & Estrada, 2011). Também se destaca esta figura por ter sido responsável pela 

inclusão no ensino superior, pela primeira vez em Portugal, da História da Matemática 

como sendo uma disciplina (Mota, Ralha & Estrada, 2011; Pedroso, 2013). Professor 
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Catedrático na Faculdade de Ciências de Lisboa aí defendeu a criação de uma nova 

disciplina de História de Matemática, surgindo a disciplina de História do Pensamento 

Matemático, que tratava fundamentalmente a História da Matemática na Grécia Antiga, 

com início em Aristóteles (Guimarães, 1772, p.25, citado por Mota, Ralha & Estrada, 

2011, p.394). 

Considerando a conceção de Sebastião e Silva é necessário incitar a utilização de 

matérias relacionadas com a cultura geral, neste caso, relativa à Matemática, que permita, 

aos alunos, professores e de certa forma a toda a comunidade, humanizar a disciplina e 

diminuir o abstracionismo que lhe é inerente, ao explicá-la como um processo histórico 

(Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

3.1. A Formação do professor de Matemática 

A História da Matemática, jamais é um assunto da atualidade, mas, uma temática 

cuja importância foi enfatizada desde a ação do distinto Marquês de Pombal. Apesar das 

potencialidades que acarreta para o processo de ensino e aprendizagem, não se apresenta 

como solução para todos os problemas que surgem na Matemática, sendo evidente, que 

poderá ser mais um contributo importante e positivo para o sucesso dos alunos (Silva & 

Araújo, 2001). Portanto, esta temática poderá constituir-se como uma ferramenta no 

combate ao insucesso que tanto assola as potencialidades e proveitos que os alunos 

poderão adquirir na aprendizagem da disciplina (Neves, 2007).  

Considerando Silva e Araújo (2001) e Ponte (2014) o professor tem uma ação 

essencial na sala de aula, uma vez que é ele o responsável pela condução do processo de 

ensino e aprendizagem. Face a esta situação, e tendo em conta as vantagens da integração 

da História da Matemática no ensino, sublinho o importante papel do professor nesta ação 

integradora. Efetivamente, o professor que pretenda integrar perspetivas históricas nas 

suas aulas com o objetivo de as viabilizar, ou seja, de as utilizar como uma ferramenta 

proporcionadora da motivação dos alunos para a aprendizagem, não se deve cingir a 

apresentá-las de forma descritiva, mas antes, proporcionando aos alunos a 

experimentação desse novo conhecimento (Neves, 2007). Portanto, o docente deve 

encontrar formas originais de enquadrar a história da disciplina no ensino (idem). Deste 

modo, é pertinente considerar, pelas vantagens já expostas e para que o professor se sinta 

capaz de envolver no ensino da Matemática a sua própria história, indubitável a 

integração da História da Matemática na formação de professores (Jorge, 2008; Ponte 
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2014). Assim, essa formação deverá facultar uma ampla base de conhecimentos relativos, 

entre outros aspetos, a métodos e técnicas promotoras da integração de episódios 

históricos no ensino da Matemática (Silva & Araújo, 2001; Ponte 2014). Relativamente 

à inclusão da História da Matemática na formação de professores, Schubring e outros 

autores (2000, p.110, citado por Jorge, 2008, p. 57) considera que a HM: proporciona aos 

docentes uma melhor compreensão do passado da Matemática; permite melhorar a 

compreensão dos conteúdos que irão lecionar e, por último, dota os docentes de métodos 

de inclusão de perspetivas históricas no ensino. 

 Evidentemente, para haver um ensino da Matemática de qualidade é necessário 

que o professor tenha uma formação adequada (Ponte, 2014), sendo assim necessário 

proporcionar aos docentes uma ampla base de conhecimentos sobre vários aspetos da 

Matemática e, neste caso em concreto, sobre a História da Matemática. Desta forma, é 

imperioso compreender até que ponto a História da Matemática assume relevância na 

formação de professores no Ensino Superior Público Português. Com efeito, será feita 

uma análise à situação das Universidades de Aveiro, Minho e Lisboa, pelo facto de, em 

consonância com Sanches (2015), terem ficado num ranking internacional entre as 1000 

melhores universidades do mundo. Também se verificará a situação da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), por ser a instituição na qual me formei e, por fim, 

de forma a alargar o âmbito da investigação o Instituto Politécnico de Viseu também será 

alvo de análise. Por impossibilidade de visitar e analisar fisicamente as ofertas formativas 

das instituições em questão, consultei no site de cada instituição os planos curriculares 

dos cursos de formação de docentes. 

 Na atualidade, a formação de professores, nomeadamente, do 1.o e 2.o Ciclos do 

Ensino Básico, abrange a frequência de dois ciclos de estudos. O primeiro ciclo de estudos 

com uma duração de três anos, corresponde à frequência da Licenciatura em Educação 

Básica, já o segundo ciclo com a duração de dois anos, comporta a frequência de um 

Mestrado em Ensino, neste caso, do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, perfazendo, assim, 

um total de cinco anos de formação (Lei nº74/2006 Capítulo II e III; Decreto-Lei n.o 

43/2007, Capítulo II; Mota, Ralha & Estrada, 2011). Dada esta situação, a análise vai 

incidir sobre a Licenciatura em Educação Básica das Universidades de Aveiro, Minho e 

Trás-os-Montes e Alto Douro, e do Instituto Politécnico de Viseu e respetivos Mestrados 

em Ensino do 1.o Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências da Natureza no 2.o 

Ciclo do Ensino Básico. A investigação na Universidade de Lisboa, especificamente na 
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Faculdade de Ciências, vai incidir na Licenciatura em Matemática e no respetivo 

Mestrado, de modo a evitar desfasamentos e a tornar o estudo coerente. Dado as 

Universidades do Minho e de Aveiro contemplarem na sua oferta educativa a Licenciatura 

e Mestrado na área da Matemática, estas serão, também, analisadas, isto é, a análise 

incidirá sobre a sua oferta educativa na área da formação de professores e na área da 

Matemática.  

Universidade de Aveiro 

A Licenciatura em Educação Básica da Universidade de Aveiro, possui em todos 

os anos letivos duas unidades curriculares de Matemática, à exceção do segundo ano que, 

apenas, contempla uma Unidade Curricular (UC) de Matemática no primeiro semestre. 

No primeiro ano desta licenciatura, surge nas duas UC, Conceitos de Matemática I e 

Conceitos de Matemática II, a História da Matemática como tema transversal (UA, 2015 

a). As restantes UC, Elementos de Geometria, lecionada no primeiro semestre do segundo 

ano letivo, Matemática e Educação e Didática e Tecnologia da Matemática, lecionadas 

no primeiro e segundo semestre do terceiro ano, respetivamente, não referem a temática 

em momento algum, sendo a UC Didática e Tecnologia da Matemática direcionada para 

a integração da disciplina com as tecnologias (idem). O Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, 

ministrado na mesma instituição, proporciona aos discentes três UC de frequência 

obrigatória designadas Didática da Matemática No Ensino Básico, Matemática 

Complementar I e Matemática Complementar II (UA, 2015 b). Após análise aos Planos 

Curriculares das três UC não se verificou nenhuma referência à História da Matemática. 

No entanto, os objetivos e competências estipuladas para as três UC suscitam a realização 

de referências à temática em análise, pois, de uma forma sucinta indicam a concretização 

da interligação da disciplina com outras áreas do saber (idem).  

A Licenciatura em Matemática, ministrada nesta instituição, e respetivo Mestrado 

concedem a possibilidade de ingresso na carreira docente, situação que, face à 

necessidade de averiguar a qualidade da formação docente relativamente à HM, originou 

uma análise à sua oferta educativa. Num primeiro momento, a investigação permitiu 

analisar que a Licenciatura em Matemática não contempla no Plano Curricular UC que 

se destinem, exclusivamente, à HM (UA, 2015 c). No entanto, foi verificável que todas 

as UC fazem referências aos matemáticos relacionados com os conteúdos a desenvolver, 
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situação que suscita a integração de aspetos históricos. Porém, o Plano Curricular do 

Mestrado em Matemática para Professores revelou contemplar uma UC no segundo 

semestre do primeiro ano, designada História da Matemática, cujo objetivo é permitir … 

olhar para temas do ensino básico e secundário de um ponto de vista histórico (UA, 2015 d). 

 

Universidade do Minho 

O Plano de Estudos da Licenciatura da Universidade do Minho revela a existência 

de uma UC de Matemática por semestre, no entanto, só foi possível aceder ao Plano 

Curricular de duas UC, nomeadamente, Elementos de Matemática e Números e 

Numeração, lecionadas no primeiro e segundo semestre do primeiro ano letivo (UM, 

2015 a). A análise dos programas de ambas UC revelou a ausência de referências à 

História da Matemática, porém, um dos objetivos de ensino nas duas disciplinas é o 

desenvolvimento de uma atitude positiva face à Matemática, o que poderá ser um indício 

à abordagem histórica (idem). O Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de 

Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, ministrado na mesma 

instituição, contempla uma UC obrigatória de Matemática, designada Ensino e 

Aprendizagem da Matemática dos 6 aos 12 anos, cujo plano de estudos não evidência 

indicações relativas à História da Matemática (UM, 2015 b). Apesar desta situação, um 

dos objetivos de ensino estipulado, especificamente, A integração de aspectos do ensino 

da matemática: com outros aspectos; com aspectos de outras áreas; com a vivência 

diária; indicia a possibilidade de integração da História da Matemática nestas UC (idem). 

O mestrado em análise, dispõe de uma UC opcional designada História da Aritmética e 

da Álgebra, que proporciona aos discentes o estudo dos conteúdos aliando-os à sua 

história (idem). 

Esta Universidade dispõe, também, de uma Licenciatura em Matemática e 

respetivo Mestrado que concedem a possibilidade de ingresso na carreira docente. Assim, 

dada a circunstância e a necessidade de averiguar a qualidade da formação docente 

relativamente à HM, foi analisada, também, a sua oferta educativa na área da Matemática. 

A investigação permitiu verificar que a Licenciatura em Matemática detém uma UC de 

frequência obrigatória designada História do Pensamento Matemático, cujos objetivos de 

ensino incidem, claramente, na História da Matemática (UM, 2015 c). Paralelamente, as 

restantes UC revelam no Plano de Estudos referências aos desenvolvimentos de vários 
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matemáticos, situação que suscita a concretização de breves referências à HM. 

Contrariamente à situação da Licenciatura, o Mestrado em Matemática não contempla 

qualquer UC que foque, exclusivamente, a temática em análise. Todavia a investigação 

ao plano de estudos de cada UC revelou que serão estudados os desenvolvimentos de 

determinados matemáticos, o que poderá suscitar breves referências à HM no decorrer do 

processo de ensino/aprendizagem (UM, 2015 d). 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A UTAD, no que à Licenciatura em Educação Básica diz respeito, possui em todos 

os semestres UC de Matemática (UTAD, 2015 a). Merece destaque, a UC Números e 

operações, ministrada no 2.o semestre do 1.o ano, cujo programa aponta para a introdução 

de notas históricas com o objetivo de melhorar a compreensão dos conteúdos a lecionar 

(UTAD, 2015 b). O Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática 

e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico, ministrado na mesma instituição, 

possui três UC de Matemática. No entanto, a análise aos programas curriculares revelou 

inexistência de referências à História da Matemática (UTAD, 2015 c).   

Instituto Politécnico de Viseu 

A Licenciatura em Educação Básica, neste instituto, tem uma duração de três anos, 

ao longo dos quais, em cada semestre é ministrada uma disciplina de Matemática, não 

estando disponível o Plano de Estudos de cada uma (IPV, 2015 a). O Mestrado em Ensino 

do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do Ensino 

Básico proporcionado pela mesma instituição contempla no seu Plano de Estudos três UC 

de Matemática, desenvolvidas no 1.o e no 2.o semestre do 2.o ano (IPV, 2015 b). À 

semelhança do sucedido aquando da análise da situação da Licenciatura, a consulta do 

plano de estudos de cada UC do Mestrado não foi possível. No entanto, durante a 

investigação, foi verificável que a Licenciatura e o Mestrado são contemplados na Escola 

Superior de Educação de Viseu, a cargo do Departamento de Ciências Exatas e Naturais 

(IPV, 2015 c). Dada a impossibilidade de consultar os Planos de Estudos das UC, foi feita 

uma análise mais cuidada ao Departamento em causa. Dessa investigação, emergiu que 

este departamento aposta na investigação na área de História da Matemática, e que 

intervém nos cursos de 1.o e 2.o ciclos, o que leva a crer que, as investigações feitas na 

área de História da Matemática são inseridas na formação de futuros professores.  
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Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa 

Até este ponto, a análise efetuada incidiu nos cursos de Formação de Professores 

do 1.o e 2.o CEB, mas, visto a Licenciatura e o Mestrado na área da Matemática 

possibilitarem o ingresso na carreira docente, é pertinente analisar a Licenciatura em 

Matemática, bem como, o Mestrado em Matemática para Professores, com o intuito de 

averiguar se nestes cursos de formação também se dá lugar à HM.  A investigação levou 

a apurar que a Licenciatura em Matemática desenvolvida na Faculdade de Ciências, 

detém uma UC opcional de História da Matemática (FCUL, 2012 a) e que o Mestrado em 

Matemática para Professores contempla uma UC obrigatória, no 1.o semestre do 1.o ano, 

designada Teoria e História dos Números (FCUL, 2012b). 

Efetivamente, os dados acima apresentados, apesar de serem uma pequena 

amostra da situação do Ensino Superior Público em Portugal na atualidade, permitem 

inferir que, de uma forma geral, e face ao declínio de referências à História da Matemática 

no Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico homologados nos 

anos 2013 e 2012 respetivamente, os cursos de formação de professores continuam a ter 

em conta a preparação cientifica e pedagógica dos futuros docentes em História da 

Matemática (Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

3.2. Os Programas de Matemática e a História da Matemática 

O ensino em Portugal encontra-se, de acordo com o artigo 4, Capítulo II da Lei 

n.o 46/86, dividido em três níveis de ensino, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e o 

Ensino Superior. Esta divisão levou à necessidade de se instituir uma obrigatoriedade de 

frequência no ensino, daí que, a Lei n.o 85/2009 de 27 de agosto da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, viesse estabelecer a frequência obrigatória dos alunos até ao Ensino 

Secundário, inclusive.  

Concomitantemente, o sistema educativo português foi sofrendo alterações e 

transformações, nomeadamente, a disciplina de Matemática, cujos Programas 

Curriculares foram sofrendo reajustamentos de forma a melhorar o ensino e a 

aprendizagem da disciplina (Leite, 2014). Tendo em conta essas mudanças, para 

concretizar este tópico, irei analisar as orientações dos três Programas Curriculares de 

Matemática homologados nos anos de 1991, de 2007 e de 2013, relativas ao 2.o Ciclo do 

Ensino Básico. Efetivamente, o Programa Curricular de Matemática (PCM) é um 
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documento definido pelo Ministério responsável pela Educação, atualmente designado 

Ministério de Educação e Ciência (MEC), que assume importância por ser um documento 

oficial e orientador da prática letiva de todos os docentes. Dada, toda a importância do 

Programa Curricular torna-se importante analisar a influência que este poderá exercer 

junto dos docentes no que à integração da História da Matemática no ensino diz respeito, 

de forma a ser verificável a evolução dessa orientação ao longo dos tempos. 

O Programa de Matemática do 2.o Ciclo do Ensino Básico de 1991 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB) (Ministério de Educação, 

1991) tem início com a apresentação de uma introdução, que de uma forma geral, justifica 

a necessidade da criação deste documento, expondo, também, a sua estrutura. Após este 

princípio, segue-se a enumeração das finalidades do ensino da Matemática, indicando as 

capacidades que os alunos devem desenvolver com a aprendizagem da disciplina. A este 

tópico sucede a explanação dos objetivos gerais. Nesta fase, é feita uma distinção entre 

os objetivos referentes às atitudes, às capacidades e aos conhecimentos, surgindo uma 

alusão global ao desenvolvimento dessas três capacidades. Como tal, e sendo esta etapa 

do documento, uma espécie de guião orientador, no que toca ao desenvolvimento de 

outras capacidades em simultâneo com os conhecimentos, surgem referências à História 

da Matemática.  

Assim, nos objetivos gerais estabelecidos para o desenvolvimento dos 

Valores/Atitudes, surge o intuito de levar o aluno a Interessar-se por aspetos, da sua 

região, do seu País e do mundo, e ainda, Estabelecer relações entre factos da história da 

matemática e história do homem (Ministério de Educação, 1991, p. 8). 

Neste programa são apresentadas linhas metodológicas que pretendem esclarecer 

os docentes para a concretização de uma prática mais coerente. Assim, alerta - se o 

professor, para a importância da promoção de tarefas desafiadoras e motivadoras que 

visem o desenvolvimento do espírito de pesquisa, a criatividade, a autonomia, o sentido 

de cooperação, o interesse pela disciplina, entre outras.  

Desta feita, de entre as várias orientações, tais como, Resolução de Problemas, 

Raciocínio, Comunicação, Conhecimento, Papel do Professor, a História da Matemática 

aparece como uma orientação metodológica, revelando as suas potencialidades. Como 

tal, a justificação para a utilização da mesma advém da possibilidade de  
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(…) aumentar o interesse por um tema com a informação sobre a sua génese e 

percurso ao longo dos tempos e a sua relação com problemas que o Homem tem 

procurado resolver (idem, p. 17). 

e ainda,  

Actividades com uma perspetiva histórica humanizam o estudo da disciplina, 

mostram a Matemática como ciência que se constrói. Constituem ainda um bom 

exercício de pesquisa de documentação (idem, p. 17) 

Adiante, é apresentado um plano de organização e de sequência do ensino da 

Matemática para o 5.o e 6.o anos do Ensino Básico, que consiste numa espécie de roteiro 

de conteúdos, cuja finalidade é orientar os docentes no sentido de lhes dar a conhecer, 

com algum pormenor, os conteúdos a desenvolver em cada domínio, como também os 

respetivos objetivos de aprendizagem. No plano de organização e sequência de ensino 

relativo ao domínio Números e Cálculo do 5.o ano do EB a importância da História da 

Matemática volta a ser revelada, dado que, 

A realização de algumas atividades com uma perspetiva histórica ajudará os 

alunos a compreender a relação entre alguns factos da História da Matemática e 

problemas que o Homem tem procurado resolver. (idem, p. 27)   

A menção à História da Matemática neste tópico do PCM volta a surgir no mesmo 

domínio, mas, desta vez, no 6.o ano do EB, pois, 

Os números inteiros relativos serão introduzidos a partir de situações 

problemáticas que façam os alunos compreender as necessidades da criação de 

novos números e ligarem uma vez mais factos da história da Matemática com 

problemas que o homem tem procurado resolver (idem, p. 33).   

A bibliografia de apoio ao Programa, de forma a facilitar o trabalho do docente, 

encontra-se dividida por temas, apresentando as devidas referências bibliográficas para 

cada um. A História da Matemática como fazendo parte da aprendizagem, constitui um 

desses temas, possuindo uma bibliografia que permitirá aos docentes corresponder às 

orientações do programa e à sua integração no ensino. O PMEB acaba com a apresentação 

de Complementos ao Programa (idem, p. 52). Esses complementos tratam de 

pormenorizar o roteiro de conteúdos, retratando uma concretização, ou de outra forma, 

uma planificação dos conteúdos e da metodologia indicada no decorrer deste documento, 

apresentando objetivos e estratégias para cada conteúdo. Nestas orientações, surge 

novamente a referência ao uso da História da Matemática em três planificações. 

Nomeadamente na segunda planificação respeitante ao domínio dos Números e Cálculos, 

destinada ao 5.o ano do EB, na qual, um dos objetivos é Realizar consultas de textos de 
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natureza histórica e, eventualmente, fazer um pequeno trabalho sobre a escrita dos 

números (idem, p.43). Para tal, a estratégia proposta é a concretização de trabalhos de 

grupo sobre alguns aspetos da numeração escrita. Na terceira planificação, elaborada, 

também para o 5.o ano do EB, a História da Matemática assume-se, ainda que de forma 

“disfarçada”, como uma estratégia de ensino, pois, é dada a sugestão de se realizarem 

pesquisas e trabalhos sobre os vários métodos utilizados com o passar dos tempos para a 

realização de divisões. Na última planificação do documento designada para o 6.o ano do 

EB, a História da Matemática volta a surgir como estratégia de ensino, na medida em que, 

é proposta a pesquisa de informações de natureza histórica relativa aos números 

negativos.  

O Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB) (Ponte, Serrazina, 

Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes Martins & Oliveira, 2007) homologado 

no ano 2007 foi concebido como forma de reajustar o programa anterior, apresentando 

várias alterações. A mudança mais notória é o facto de se apresentar como um documento 

orientador para os três CEB, o que levou a investigação a incidir nas orientações 

emanadas, especialmente para o 2.o CEB, para além disto, verificaram-se alterações   a 

nível da estrutura e das orientações curriculares, surgindo, como se constata na sua 

introdução, da necessidade de serem ultrapassados alguns problemas existentes. No 

entanto, e analogamente ao programa anterior, após a introdução ao documento, são 

apresentadas as Finalidades do ensino da Matemática (Ponte et al, 2007, p. 2). A 

diferença neste tópico começa por ser evidenciada, visto, serem definidas as finalidades 

do ensino de forma global para os três ciclos do EB, o que no documento anterior se 

estabelecia, apenas, para o 2.o CEB. Outra distinção visível, é o facto de previamente à 

exposição das finalidades, ser dada uma definição de Matemática. Aqui, a Matemática é 

considerada como um corpo de conhecimentos que procura dar respostas a situações 

internas, ou seja, a problemas que surgem dentro dela aos quais é necessário dar resposta. 

Como também a situações externas, isto é, acontecimentos que advém de outras ciências 

e das necessidades do Homem. Estas situações reciprocas, em que a Matemática procura 

dar respostas às necessidades de outras ciências, das quais também se aproveita para 

desenvolver o seu corpo de conhecimentos, conferem-lhe vitalidade (idem, p. 2). A 

Matemática é, ainda, apreciada neste tópico, como sendo uma atividade dinâmica, porque 
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permanece em constante evolução, procurando desenvolver os seus métodos e técnicas. 

Esta ciência é, também, considerada como sendo promotora da atividade humana, estando 

presente em todos os ramos da ciência e tecnologia, da arte, em várias profissões, entre 

outras. Neste tópico, antes de partir para a explanação das finalidades, é, ainda, exaltada 

a importância de possibilitar aos alunos um ensino/aprendizagem que lhes permita ter 

uma conceção adequada da Matemática e, ao mesmo tempo, da sua importância ao nível 

cultural e social, sendo possível promover, nos discentes, uma atitude positiva em relação 

à disciplina. Dado este parecer, são expostas duas finalidades, orientadoras do ensino da 

Matemática para os três ciclos. Após a análise, destaca-se a segunda finalidade, que diz 

respeito à relação que os alunos devem ter com a Matemática:  

b) Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e capacidade de apreciar 

esta ciência (idem, p. 3). 

Para que seja possível atingir a plenitude desta finalidade, é necessário que os 

alunos tenham desenvolvido (idem, p. 3): 

 compreensão da Matemática como elemento da cultura humana, incluindo 

aspetos da sua história; 

 capacidade de reconhecer e valorizar o papel da Matemática nos vários 

sectores da vida social e em particular no desenvolvimento tecnológico e científico. 

Apesar da necessidade de os alunos desenvolverem outras capacidades merecem 

realce estas duas, por estarem relacionadas com dimensão histórica da disciplina. 

Estando as finalidades associadas a um conjunto de objetivos gerais, eis que a 

seguir, são apresentados para o ensino da Matemática, visando clarificar as finalidades, 

explicitando o que se espera das aprendizagens dos alunos. Ao contrário do que acontecia 

com o PMEM anterior, os objetivos gerais não são apresentados em categorias separadas, 

por se considerar que desta forma se torna mais fácil aos docentes possibilitar o 

desenvolvimento das atitudes, capacidades e conhecimentos. Assim, são apresentados 

nove objetivos gerais e uma explicação mais pormenorizada em cada um, das capacidades 

que os alunos devem atingir para o seu cumprimento. Paralelamente ao ocorrido no 

programa precedente, a História da Matemática é tida como um objetivo a atingir, estando 

patente no último objetivo da lista, preconizando o seguinte: 

9. Os alunos devem ser capazes de apreciar a Matemática (idem, p. 6). 
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Para que este objetivo seja cumprido os discentes devem evidenciar as seguintes 

capacidades: 

 reconhecer a importância da Matemática em outras disciplinas escolares 

e na vida diária (idem); 

 mostrar conhecimento da História da Matemática e ter apreço pelo seu 

contributo para a cultura e para o desenvolvimento da sociedade contemporânea 

(idem). 

O propósito deste objetivo geral é desenvolver nos alunos uma ideia positiva 

relativamente à Matemática, indicando que esse alcance pode ser possível recorrendo à 

história da disciplina.  

 A aprendizagem Matemática, considerando o programa em análise, depende do 

trabalho dos alunos, no entanto, esse trabalho é estruturado pelas tarefas propostas pelo 

docente. Daqui resulta a importância de o professor possibilitar aos alunos a realização 

de tarefas diversificadas, surgindo, assim, um outro tópico, as Orientações metodológicas 

(idem, p. 8). De entre as várias orientações apontadas, sobrevém a História da 

Matemática. Portanto, o docente deve proporcionar aos seus alunos o contacto com 

aspetos da história, dando-lhes a conhecer a importância da Matemática no 

desenvolvimento da tecnologia. O recurso à história da disciplina deve possibilitar aos 

alunos um melhor entendimento sobre os contributos dos vários povos e civilizações para 

o desenvolvimento desta ciência, a evolução dos seus procedimentos e conceitos, bem 

como a sua importância no desenvolvimento da sociedade, permitindo aos mesmos, 

conceberem a Matemática como uma ciência dinâmica e com importância no 

desenvolvimento da sociedade. 

 Após a definição das finalidades, objetivos e orientações metodológicas gerais 

para os três ciclos, é verificável que o ensino da disciplina vai-se desenvolver em torno 

de quatro temas: Números e operações, Geometria, Álgebra e Organização e tratamento 

de dados. Esta definição ocorre para cada ciclo de ensino, tendo início com uma 

introdução, na qual, é concretizada uma articulação com o ciclo anterior, seguindo-se o 

propósito de ensino, os objetivos gerais de aprendizagem, as indicações metodológicas e 

por fim, os tópicos e os objetivos específicos de aprendizagem. Nesta fase do PMEB, 

surge, apenas, uma breve indicação respeitante à integração da História da Matemática 

no tópico Geometria, concretamente, nas indicações metodológica. Assim, a indicação 

dada sugere para o desenvolvimento deste tópico, uma vez que, a geometria e medida são 

atividades matemáticas antigas, a exploração de alguns aspetos históricos.  
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A bibliografia, ao contrário do PMEB anterior, não se edifica por temas, sendo 

apresentada uma bibliografia geral que se apresenta parca em indicações que remetam, 

imediatamente, para a História da Matemática. 

O Programa de Matemática para o Ensino Básico de 2013 e as Metas 

Curriculares de Matemática  

O documento que veio substituir o PMEB homologado em 2007 é constituído por 

duas partes. Uma delas é composta pelo Programa de Matemática para o Ensino Básico 

e a outra pelas Metas Curriculares.   

No ano de 2012, para dar resposta à revisão da estrutura curricular, foram 

concebidas as Metas Curriculares de Matemática (Bivar; Grosso; Oliveira & Timóteo, 

2013). Este novo documento, oriundo da Revisão da Estrutura Curricular efetuada, visou 

dar resposta às novas diretrizes emanadas dessa revisão. As Metas Curriculares de 

Matemática (MCM) são constituídas pelos objetivos gerais, esmiuçados pelos descritores, 

tratando, assim, os desempenhos precisos e avaliáveis (idem, p.1). Os descritores são, 

portanto, os objetivos que especificam as aprendizagens que os alunos devem efetuar 

respeitantes aos conteúdos. As MCM são definidas por ano e por conteúdo, o que facilita, 

ao professor, a compreensão das aprendizagens que os seus alunos devem adquirir. Por 

sua vez, as MCM foram construídas com base nos conteúdos expressos no programa 

anterior, mas, como procuraram dar respostas às novas diretrizes, houve um desfasamento 

entre as mesmas e as indicações do antigo programa, obrigando à elaboração de um novo 

programa. Desta forma, surgiu um novo Programa de Matemática para o Ensino Básico, 

homologado no ano de 2013. Este documento define, à semelhança dos documentos 

anteriores, as finalidades, os objetivos e os conteúdos a desenvolver no processo de ensino 

e aprendizagem ao longo do EB. 

As alterações são notórias e à primeira vista ressalta uma grande diferença ao nível 

da sua estrutura. Para além desta, surge uma outra mudança, que se prende com a 

inexistência de qualquer referência à História da Matemática, sendo a primazia dada ao 

desenvolvimento exclusivo do conhecimento matemático.  

Numa análise mais cuidada a este novo documento, é verificável que, em prol da 

competência Matemática existe um descuido do desenvolvimento de atitudes e valores, 

de alguma orientação metodológica e acima de tudo, no desenvolvimento de uma melhor 

compreensão do papel da Matemática (Leite, 2014). 



Capítulo I                                                                                                       Enquadramento Teórico 

 

51 

Nos dois primeiros PMEB analisados, apesar de existirem diferenças ao nível da 

apresentação e da explicitação das indicações, é pertinente dizer que, relativamente à 

integração da História da Matemática no ensino, estes não apresentam grandes diferenças. 

Ambos atribuem à HM muita importância, sendo verificáveis referências à mesma nos 

objetivos gerais e nas finalidades, passando pela proposta desta como um método de 

ensino. A desigualdade que se verificou mais notória foi precisamente na bibliografia 

proposta. Enquanto, no primeiro PMEB a História da Matemática possui um espaço com 

a sua própria bibliografia, no segundo não se verifica qualquer referência bibliográfica 

respeitante a essa área.  

É evidente, a existência de uma perda abrupta referente às indicações 

metodológicas, dos dois primeiros PMEB para o último (Leite, 2014), mais 

concretamente de referências à integração da HM no ensino da disciplina. Esta perda 

ocorre, uma vez que, o programa atual foca o desenvolvimento dos conteúdos, parecendo 

que o objetivo de ensino é formatar uma máquina e não formar um cidadão. Dado que, a 

ênfase é atribuída apenas ao desenvolvimento do conhecimento matemático, não se 

observando indicações no sentido de levar os docentes a compreender a importância da 

motivação dos alunos para a aprendizagem e a promoção de atitudes positivas.  

O PMEB e as MCM, homologados nos anos 2013 e 2012 respetivamente,  

constituem, pois, o normativo legal para a disciplina de Matemática no Ensino 

Básico, sendo, em conformidade, de utilização obrigatória pelas escolas e 

professores (MEC, 2013, p. 1).  

Tendo este documento um caráter tão relevante para a prática letiva, o facto de 

não incluir o desenvolvimento de atitudes, valores e capacidades em simultâneo com os 

conhecimentos, leva a que o ensino se processe, de forma a que, se perspetive a 

Matemática como um conjunto de conhecimentos acabado, perfeito, situado num plano 

completamente abstrato (Ponte & Serrazina, 2000, p. 30). O que acabará por se traduzir 

num tipo de ensino no qual o professor domina esse conhecimento, transmite-o ao aluno 

que, por sua vez, o deve procurar apreender tal como ele lhe é apresentado (idem).    

3.3. Os Manuais Escolares e a História da Matemática  

O Ensino em Portugal, no que concerne ao manual escolar, passou por duas fases 

distintas. Numa primeira fase, o país, assistiu à publicação de um manual escolar único 

para cada disciplina (Silva, 2004; Moreira, Ponte, Pires, & Teixeira, 2006). Esta situação, 
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imposta ao longo de cinco décadas, alterou-se substancialmente, após a Revolução do 25 

de abril (idem). Nesta nova fase, assistiu-se à liberdade editorial para a conceção dos 

manuais escolares e, ao mesmo tempo, à cedência de liberdade de escolha aos professores 

e às instituições de ensino, o que levou a uma proliferação de manuais escolares para 

todas as disciplinas. (Moreira, Ponte, Pires, & Teixeira, 2006; Martins, 2010).  

A denominação “manual escolar” advém, do facto de se considerar, o compêndio, 

de fácil maneio pelas suas dimensões e também pelos conteúdos que contempla, uma vez 

que, são fundamentais para a aprendizagem de uma disciplina (Santo, 2006; Viseu & 

Morgado, 2011). Do mesmo modo, considerando a Lei n.º 47/2006 de 28 de agosto, o 

manual escolar é considerado um instrumento “didático – pedagógico” essencial, ainda 

que não seja único, tem como propósito transmitir os conteúdos fulcrais dos programas 

em vigor, apresentar propostas de avaliação e exibir orientações ao trabalho do professor. 

Nesta lógica, Gérard e Roegiers (1998, citados por Tavares e Ponte, 2006), consideram 

que o manual escolar deve possuir as seguintes competências: 

 Passagem de conhecimentos, através dos conteúdos contemplados; 

 Aumento de habilidades, ao possuir tarefas que levam o aluno a adquirir métodos 

e ferramentas de estudo; 

 Consolidação de aprendizagens, por intermédio da concretização de 

exercícios/problemas; 

 Avaliação das aprendizagens, através da realização das tarefas ou testes 

formativos; 

 Apoio na integração das aprendizagens; 

 Promoção da educação social e cultural. 

Tavares e Ponte (2006) e Santo (2006) vão mais longe, afirmando que o manual 

escolar poderá ter um papel preponderante no sentido de auxiliar o aluno a compreender 

a ligação entre a Matemática e as vivências quotidianas, possibilitando ao discente 

relacionar os conceitos matemáticos com a vida diária, assumindo assim, uma função de 

referência e uma função social e cultural. O manual desempenha uma função de 

referência, uma vez que, é uma ferramenta à qual os alunos recorrem para estudar, 

esclarecer dúvidas e exercitar matéria (Tavares & Ponte, 2006; Santo, 2006; Viseu, 

Fernandes & Gonçalves, 2009). A função social e cultural que desempenha, evidencia-

http://dge.mec.pt/sites/default/files/ManuaisEscolares/2006_lei_47.pdf
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se, ao estabelecer a ligação com aspetos do quotidiano, ou até com aspetos dos nossos 

antepassados, levando os alunos a entender a Matemática como uma ciência aplicável nas 

situações diárias e que, a sua existência se deve não só às necessidades atuais, como 

também às dos mais antigos (idem). 

 Naturalmente, face às competências e importância que o manual detém, grande 

número de docentes utiliza esta ferramenta na preparação e condução da atividade letiva 

(Viseu, Fernandes & Gonçalves, 2009). Corroborando com esta situação, Moreira, Ponte, 

Pires e Teixeira (2006, p.9) afirmam que, 

Os estudos realizados sobre os modos como os professores usam o manual 

escolar confirmam que este constitui um recurso de trabalho de grande importância. 

À semelhança do sucedido, no relatório Matemática 2001, resultado da 

organização de um grupo de trabalho cujos objetivos foram elaborar um diagnóstico do 

estado do ensino da Matemática e o desenvolvimento de recomendações que 

contribuíssem para uma melhoria do ensino, o manual escolar é considerado, por mais de 

80% dos docentes inquiridos, como sendo a principal ferramenta para lecionar 

Matemática (Lopes, Baeta, Loureiro, Ferreira, Guimarães, Almiro, Ponte, Reis, Serrazina, 

Pires & Abrantes, 1998).  

Mais recentemente, Botas e Moreira (2013), aquando do seu estudo sobre 

materiais didáticos, constataram que cerca de 73,5% dos professores inquiridos, 

indicaram o manual escolar como o recurso preferentemente utilizado no processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, os estudos efetuados ao longo dos tempos revelam que, 

independentemente de existir uma grande variedade de materiais didáticos, especialmente 

para a disciplina de Matemática, os professores continuam a colocar o manual no centro 

da prática letiva. Comprovada a importância do manual escolar e dos benefícios da 

História da Matemática, perspetiva-se a inclusão da temática nos manuais escolares, isto 

porque, essa integração levaria o docente a incluí-la nas suas aulas. Neste sentido, estudos 

efetuados por Jorge (1998) apontam a existência de aspetos fundamentais que devem ser 

contemplados na elaboração e na escolha de um bom manual escolar de Matemática, 

designadamente o uso da imagem, cor ou ilustrações, as tarefas, a alusão às novas 

tecnologias e a integração de temas da História da Matemática. 

Impõe-se, então a questão: A História da Matemática é contemplada nos manuais 

escolares?  
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O esclarecimento à indagação obter-se-á através de uma investigação aos manuais 

em vigor para o 1.o, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, sendo o foco 

do estudo o 2.º CEB incidindo a investigação em três manuais para cada ano deste ciclo 

(5.o e 6.o anos). Adicionalmente, será averiguado se os manuais contemplam, ou não, uma 

abordagem histórica contínua ao longo dos ciclos de ensino. 

Manuais Escolares do 1.o Ciclo do Ensino Básico 

A investigação relativamente à presença da História da Matemática nos manuais 

escolares, encetou no 1.o Ciclo do Ensino Básico, mais concretamente nos manuais da 

coletânea “Alfa”, editados pela Porto Editora. Na seleção destes manuais escolares pesou 

o facto de terem sido adotados pela escola, na qual, realizei a minha Prática de Ensino 

Supervisionada no 1.o CEB, e também, por ser uma coletânea muito utilizada em várias 

instituições escolares.  

Outrora, as crianças que ingressavam no 1.o CEB, desenvolviam, apenas, as 

capacidades de leitura, escrita e contagem, o que na atualidade é considerado redutor e, 

uma espécie de convite à pobreza, quer de ensino, quer de aprendizagem (Morais, 2006). 

No presente, o ensino no 1.o CEB perspetiva-se como um espaço que deve proporcionar 

às crianças uma diversidade de aprendizagens, tais como, a experimentação, a 

observação, confrontação de argumentos, desenvolvimento do conhecimento da língua, 

do mundo, da autonomia e a responsabilidade moral e cívica (idem).  

É evidente, que os alunos ingressam no 1.o CEB, com uma pequena “bagagem” 

de conhecimentos matemáticos informais, provenientes das experiências e contagens 

básicas que surgem das vivências quotidianas, ou, até da frequência na educação pré-

escolar (Baroody, 2002; Ponte et al. 2007). Esses conhecimentos informais tanto podem 

possibilitar às crianças a capacidade para a resolução de pequenos problemas que 

impliquem a realização das quatro operações aritméticas, como também, podem ser 

conhecimentos incompletos e sem lógica. Contudo, esses conhecimentos são uma boa 

base para a formalização dos conceitos matemáticos e, consequentemente, para que haja 

sucesso na aprendizagem (Baroody, 2002; Ponte et al. 2007). 

No 1.o CEB os alunos iniciam a aprendizagem da Matemática formal, isto é, da 

Matemática simbólica, assim sendo, os conteúdos transmitidos neste ciclo são 

fundamentais, uma vez que, a partir deles as crianças vão desenvolver a capacidade para 

lidar com aspetos quantitativos (Baroody, 2002). Naturalmente, os conceitos matemáticos 
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aprendidos neste ciclo serão uma base para nos anos subsequentes, os alunos, 

desenvolverem e adquirirem uma Matemática mais complexa e avançada, ao mesmo 

tempo, que desenvolvem competências de sobrevivência numa comunidade 

tecnologicamente ancorada (idem). Nos primeiros dois anos de escolaridade, 

principalmente, pretende-se que os alunos dominem os conhecimentos básicos da 

Matemática, para que isso aconteça, é necessário um trabalho consistente e que contribua, 

também, para desenvolver a capacidade de abstração. Daí que, os manuais do 1.o e 2.o 

anos do EB, “Alfa – Matemática 1” e “Alfa – Matemática 2” não integrem qualquer 

tipo de referência à História da Matemática, sendo introduzida no currículo, apenas, no 

3.o ano de escolaridade.   

O manual “Alfa – Matemática 3”, nas páginas destinadas à sua apresentação, 

informa os leitores, que se encontra organizado em 10 unidades temáticas, contemplando 

nos separadores de abertura de cada unidade Sugestões de exploração relativas à história 

e ao papel da matemática no mundo atual (Lima, Barrigão, Pedroso & Santos, 2014, p.2). 

Após a análise ao manual, verificou-se que a integração da HM ocorre, tal como indicado, 

em dois separadores (figura 3).  

 

Figura 3: Nota histórica do manual “Alfa – Matemática 3” do 3º. Ano do Ensino Básico, p. 20 
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As referências históricas contempladas no manual são cativantes, uma vez que, 

para além de informar os alunos sobre os acontecimentos históricos proporcionam, em 

simultâneo, a experimentação desses conhecimentos. Assim, relativamente a aspetos 

históricos, neste manual os alunos não atuam como meros leitores de informação, tendo 

a oportunidade de explorar técnicas antigas e de as comparar às atuais, sendo uma mais-

valia à perceção da utilidade e importância do desenvolvimento da Matemática. Importa 

salientar que, as informações históricas estão devidamente enquadradas no capítulo que 

antecedem, dado que, surgem como uma boa fonte de motivação aos conteúdos a aprender 

posteriormente. 

O manual do 4.o ano do Ensino Básico, “Alfa – Matemática 4”, à semelhança do 

anterior, informa nas páginas introdutoras, que se encontra organizado em 10 unidades 

temáticas, contemplando nos separadores de cada unidade  

Sugestões de exploração relativas à história e ao papel da matemática no mundo 

atual; (Lima, Barrigão, Pedroso & Santos, 2014, p. 2).  

A análise revelou que, a integração da HM no manual não é tão notória como no 

anterior, uma vez que, as tarefas de exploração propostas são direcionadas à interligação 

da Matemática com o quotidiano. Todavia, destaca-se uma sugestão de exploração onde, 

a partir da Matemática se pede aos alunos a exploração da História de Portugal (figura 4), 

levando-os, em simultâneo, a pôr em prática conhecimentos, tanto da História, como da 

Matemática, sugerindo um trabalho interdisciplinar. 

 

Figura 4: Relação entre a Matemática e História de Portugal no manual “Alfa – Matemática 4” do 4º. 

Ano do Ensino Básico, p. 92 
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Manuais escolares do 2.o Ciclo do Ensino Básico 

O manual “Matemática cinco” editado pela Raiz Editora, a saber, foi elegido 

para a investigação, por ser muito utilizado em várias instituições escolares.  

Certamente, como forma a minimizar o peso que os alunos carregam nas suas 

mochilas, apresenta-se dividido em duas partes, ou seja, em dois manuais, estando as oito 

unidades existentes, distribuídas equitativamente pelas duas partes.  

O manual principia a dar a conhecer aos utilizadores que, ao longo das unidades, 

serão contempladas notas históricas. Efetivamente, no decorrer de todas as unidades são 

observadas cinco notas históricas (figura 5) de caráter informativo, perante as quais o 

aluno, adotará postura de leitor, não havendo possibilidade de envolvimento, ou 

exploração dos factos relatados. No entanto, revelam uma adequação aos conteúdos sendo 

um bom complemento à aprendizagem, ao esclarecimento de algumas curiosidades e um 

incentivo à exploração de outros conhecimentos históricos.  

 

Figura 5: Nota histórica do manual “Matemática cinco”, parte 1, p. 11 

O manual “Olá, Matemática! 5” editado pela Porto Editora, similarmente ao 

anterior, foi selecionado para a investigação pelo mesmo critério. Estando, também, 

dividido em dois manuais (Parte 1 e Parte 2) pelos quais se distribuem seis capítulos, 

inicia com uma breve apresentação da sua organização, sendo de imediato notória a 

presença da História da Matemática, dado indicar que  

Sempre que oportuno, faz-se referência à História da Matemática (Sequeira, 

Andrade & Beja, 2014, p. 5). 
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A análise, deste manual, levou a constatar que a História da Matemática está 

bastante presente sob duas formas distintas, isto é, foi verificável que a temática surgia 

de modo explícito e implícito. Significa isto que, a abordagem explícita ocorre sempre 

que as informações históricas surgem devidamente identificadas, ou seja, quando são 

precedidas de um título informativo (figura 6), consciencializando os alunos que se está 

a tratar de informações respeitantes à HM.  

 

Figura 6: Abordagem explícita à HM do manual “Olá, Matemática! 5”, parte 1, p. 22 

A abordagem explícita é vantajosa, uma vez que, proporciona aos alunos um 

envolvimento na informação que está a ser transmitida e, ao mesmo tempo, um contacto 

com a história da disciplina, ocasionando a resolução de situações problemáticas e 

propondo a realização de trabalhos de pesquisa que envolvam a Matemática e a sua 

história.  
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A abordagem implícita ocorre quando se verifica uma menção muito breve à 

História da Matemática, inexistindo um título que enfatize a informação, pois, o intuito é 

utilizá-la como um meio de introduzir ou recordar um conteúdo (figura 7).  

 

Figura 7: Abordagem implícita à HM do manual “Olá, Matemática 5”, parte 2, p. 74 

O manual em análise, para além das informações históricas acima indicadas, 

apresenta, inicialmente, uma tarefa que leva os alunos a explorar as multiplicações 

egípcias, russa e por retas, sendo o objetivo da tarefa  

Utilizar algoritmos diferentes do usual para efetuar multiplicações, promovendo 

a experimentação e diversificando a cultura matemática (Sequeira, Andrade & Beja, 

2014, parte 1, p.9). 

O manual “MSI 5 – Matemática Sob Investigação”, editado pela Areal Editores, 

foi escolhido para a investigação, por ser o manual adotado pela instituição, na qual, 

realizei a minha Prática de Ensino Supervisionada no 2.o CEB e consequentemente, por 

ter sido o recurso que auxiliou a concretização da minha prática.  

Analogamente aos manuais já analisados, organiza-se em duas partes, pelas quais, 

não se verificam, nas páginas alusivas à exposição da sua estrutura, referências à inclusão 

da História da Matemática. Não obstante, no decorrer da investigação verificou-se que a 

História da Matemática está presente, manifestando-se no início de cada unidade, por 

intermédio de notas informativas relativas a um material didático que poderá ser 
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manipulado, ou que estará relacionado com os conteúdos matemáticos a desenvolver 

(figura 8).  

 

Figura 8: Exemplo da abordagem à HM do manual “MSI 5”, parte 1, p. 7 

A pertinência desta secção do estudo ficou mais evidente pela possibilidade de 

analisar o manual “MSI 5 – Matemática Sob Investigação”, editado antes e depois da 

homologação do novo Programa de Matemática para o Ensino Básico e das respetivas 

Metas Curriculares. Convém referir que se trata exatamente do mesmo manual, concebido 

pela mesma editora e autores. A comparação entre ambos revelou que o manual editado 

no ano 2011, antes da homologação do Programa de Matemática e respetivas Metas 

Curriculares, possuía maior número de referências à HM. O manual editado no ano 2011 

contém referências históricas no início de cada unidade, que se mantêm no manual 

posterior e, ainda, ao longo das várias unidades inclui pequenas notas informativas (figura 

9), desafios (figura 10) ou propostas de exploração (figura 11), surgindo, 

esporadicamente, no final de algumas unidades, propostas de tarefas de pesquisa 

relacionadas com a HM (figura 12). Apesar de ser notória a quebra de referências 

históricas do manual antigo para o atual, esta dimensão, como se infere do novo Programa 

e Metas Curriculares não desaparece na totalidade, o que, mais uma vez, reforça a 

importância da HM no ensino da Matemática. 

 

Figura 9: Referência à HM no manual "MSI 5", parte 2, p. 10 
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Figura 10: Desafio da HM no manual “MSI 5", parte 1, p. 11 

 

Figura 11: Referência à HM, manual "MSI 5", parte 1, p. 21 

 

Figura 12: Referência à HM, manual "MSI 5", parte 1, p. 33 
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Finalizada a análise aos manuais concebidos para o 5.o ano do EB, segue-se a 

análise aos manuais editados para o 6.o ano do EB.  

Os alunos a frequentar o 6.o ano do EB são submetidos, no final do ano letivo, a 

avaliação externa à disciplina de Matemática1 (Decreto-Lei n.o 139/2012, de 5 de julho). 

Considerando esta situação, é espectável uma desvalorização à inclusão da HM, nos 

manuais em benefício das tarefas de preparação para a avaliação. Importa frisar que, 

sendo o 2.o CEB o foco da análise e considerando a verificação da continuidade da 

abordagem histórica ao longo dos anos de ensino, os manuais selecionados para o 6.o ano 

do EB integram a coleção dos manuais do ano escolar anterior. Assim, serão analisados 

os manuais “Matemática seis”, “Olá, Matemática! 6” e “MSI 6 – Matemática Sob 

Investigação”, cujo critério de seleção para os dois primeiros residiu na utilização dos 

compêndios por várias instituições escolares e para o terceiro na adoção, do mesmo, pela 

instituição, na qual, realizei a minha Prática de Ensino Supervisionada no 2.o CEB. 

O manual “Matemática seis”, editado pela Raiz Editora, em conformidade com 

o manual editado para o 5.o ano do EB, apresenta-se dividido, em duas partes. Respeitante 

à História da Matemática, surge, desde início, menção à sua integração ao longo das 

unidades temáticas. Através da análise, verificou-se que essa incorporação acontece por 

intermédio de notas informativas, que surgem explicitamente (figuras 13 e 14) no decorrer 

das unidades temáticas.  

 

Figura 13: Abordagem à HM do manual “Matemática 6”, parte 1, p. 6 

                                                      
1 - A avaliação externa dos alunos a frequentar o 6.o ano do EB estava legalmente instituída à data do 

presente estudo. 
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Figura 14: Abordagem à HM do manual “Matemática 6”, parte 1, p. 35 

As informações históricas surgem devidamente enquadradas com os conteúdos 

que antecedem, contudo, detêm um caráter meramente informativo, isto é, não 

proporcionam um envolvimento dos alunos na informação disponibilizada, por exemplo, 

através da resolução de situações problemáticas, assumindo os alunos uma postura de 

leitor. 

O manual “Olá, Matemática! 6”, editado pela Porto Editora, permanece dividido 

em duas partes. Os usuários deste manual, são informados, nas páginas indiciadoras da 

sua estrutura, de que a História da Matemática irá ser consignada sempre que seja 

pertinente.  

Efetivamente, o manual detém a História da Matemática (figuras 15 e 16), desta 

feita, sempre de forma explícita.  

  

Figura 15: HM do manual “Olá, Matemática 6”, parte 1, p. 14 

A temática, tanto é apresentada com caráter informativo (figura 15), ou seja, 

apenas para informar, por exemplo, quem foi o “criador” de determinado conteúdo, como 

com caráter prático (figura 16), despontando como uma tarefa, que leva os alunos a 



Capítulo I                                                                                                       Enquadramento Teórico 

 

64 

apoderar-se do conhecimento histórico, ao mesmo tempo que, estudam e compreendem 

determinado conteúdo. 

 

Figura 16: HM do manual “Olá, Matemática 6”, parte 2, p. 87 

O caráter prático da HM desencadeia um enquadramento perfeito da informação 

histórica com o conteúdo que está a ser transmitido, quer isto dizer que, a forma como a 

informação é disposta quebra a demarcação entre os conteúdos e a HM, proporcionando 

uma complementaridade entre ambos. 

O manual “MSI 6 – Matemática Sob Investigação”, editado pela Areal Editores, 

similarmente ao manual desta coletânea, editado para o ano antecedente, apresenta, no 

início de cada unidade, uma explicitação sobre a origem de alguns jogos ou materiais 

matemáticos (figura 17).  

 

Figura 17: Exemplo da abordagem à HM do manual “MSI 6”, parte 1, p. 7 
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Para além destas notas, ao longo do manual, verificou-se o recurso à História da 

Matemática em duas tarefas de aprendizagem, numa das quais é dada a informação 

histórica e solicitada uma pesquisa mais aprofundada (figura 18), na outra a temática é 

utilizada como introdução ao desenvolvimento do conteúdo (figura 19). 

 

Figura 18: Abordagem à HM do manual "MSI 6”, parte 2, p. 40 

 

Figura 19: Abordagem à HM do manual "MSI 6", parte 2, p. 62 



Capítulo I                                                                                                       Enquadramento Teórico 

 

66 

Manuais escolares do 3.o Ciclo do Ensino Básico 

A investigação relativamente à presença da História da Matemática nos manuais 

escolares do 3.o CEB vai recair sobre o manual “Matematicamente Falando 7”, 

“Matemática 8” e “Novo Espaço 9”, editados, respetivamente, para o 7.o, 8.o e 9.o anos 

desse ciclo de ensino. O critério de seleção dos manuais resultou da evidência de os 

compêndios serem muito utilizados em várias instituições escolares. 

O manual “Matematicamente Falando 7”, editado pela Areal Editores, começa 

por não fazer qualquer referência à História da Matemática, no entanto, a indagação levou 

a concluir que, sempre que possível o enquadramento histórico seria contemplado. A 

História da Matemática é incluída neste manual sob duas formas, a configuração mais 

frequente é o aparecimento de pequenas notas informativas (figura 20 e 21).  

 

Figura 20: Referência à HM do manual “Matematicamente falando 7”, p. 56 

 

Figura 21: HM do manual “Matematicamente falando 7”, p. 50 e 51 
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O manual “Matemática 8”, editorado pela Areal Editores, não fugindo à regra da 

maior parte dos manuais escolares já analisados, enceta por indicar a sua constituição, 

designando que nas páginas reservadas à abertura de um novo capítulo irá surgir uma  

Nota histórica para enquadrar o capítulo na História da Matemática, podendo, 

ainda, ser ponto de partida para um trabalho de grupo ou de projeto (Neves & Silva, 

2014, p. 2).  

Realmente, no início de cada capítulo surgem notas históricas (figura 22) que 

dotam os alunos de informações pormenorizadas sobre os conteúdos a aprender, podendo 

funcionar como uma fonte de motivação para a aprendizagem.  

Por conseguinte, no manual despontam seis notas históricas, às quais estão 

associadas ilustrações apelativas e pequenas frases informativas, cujo intuito é completar 

a informação dada e realçar a importância do conteúdo, ou, o valor da Matemática noutras 

áreas de conhecimento.  

 

Figura 22: HM do manual “Matemática 8”, parte 1, p. 94 

O manual “Novo Espaço 9”, publicado pela Raiz Editora, começa por não fazer 

menção à História da Matemática, o que levou a considerar que ocorresse, neste ano, um 

desdém relativamente à inclusão da temática. Contrariamente ao expectável inicialmente, 
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foi notório que, após os separadores informativos do início de um novo capítulo, a 

introdução ao mesmo, ocorria tendo como base a História da Matemática (figura 23). 

Obviamente, a introdução com base na história, deste manual, encontra-se em 

harmonia com os conteúdos a aprender no capítulo que precede. Para além disto, 

pontualmente, durante a explicitação dos conteúdos, brotam pequenas indicações à 

História da Matemática, mais concretamente, informações alusivas à vida e obra de 

matemáticos importantes. 

 

Figura 23: HM do manual “Novo Espaço 9”, parte 1, p. 8 

Manuais escolares do Ensino Secundário 

A análise aos manuais concebidos para os três anos letivos que constituem o 

Ensino Secundário, designadamente, 10.o, 11.o e 12.o anos, terá assento nos manuais 

“Novo Ípsilon 10”, “Matemática onze”, “Matemática A 12”. O critério de seleção dos 

manuais constou na adoção, dos mesmos, por várias instituições escolares. 

Os manuais “Novo Ípsilon 10” e “Matemática onze”, editorados, 

respetivamente, pela Raiz Editora e Areal Editores, apesar de não mencionarem, 

inicialmente, referências à História da Matemática, revelaram o enquadramento da 

temática, sempre que possível, na explicitação dos conteúdos, como forma de os 

complementar (figuras 24 e 25). Atente-se que, o manual “Matemática A 11” nos três 

volumes que o constituem, apresenta na folha de rosto posterior à capa, a alusão a um 
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matemático que concedeu grandes contributos para os conteúdos desenvolvidos em cada 

manual.  

 

Figura 24: Referência à HM do manual “Ípsilon 10”, p. 21 

 

Figura 25: Referência à HM do manual “Matemática A 11”, volume 1, p.11 

O manual “Matemática A 12”, editado pela Porto Editora, estreia por designar 

que o início de um novo tema é proporcionado através de um pequeno enquadramento 

histórico. Esta indicação sugere que a HM só será consignada na introdução dos novos 

conteúdos, aspeto que, após a análise ao manual foi desconsiderado, pois, sempre que 

necessário, a par da explicitação dos conteúdos, é apresentada uma referência histórica, 

nomeadamente, a explanação dos feitos dos matemáticos (figura 26). 

 

Figura 26: Referência à HM do manual “Matemática A 12”, volume 1, p. 62 
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As orientações programáticas em vigor, nomeadamente o Programa Curricular de 

Matemática e as Metas Curriculares, homologados nos anos 2013 e 2012 respetivamente, 

evidenciam a necessidade de focar o ensino nos conteúdos, camuflando a importância do 

desenvolvimento de outras capacidades e conhecimentos, nomeadamente, a História da 

Matemática, daí, a necessidade de procurar resposta à questão: “A História da Matemática 

é contemplada nos manuais escolares?”. Os resultados do estudo revelaram que, em 

oposição às orientações programáticas, a HM é considerada nos manuais escolares a partir 

do 3.o ano do EB até ao 12.o ano do Ensino Secundário e, apesar da diversidade de editoras 

e de manuais, todos eles concretizam, de uma forma ou de outra, a abordagem à História 

da Matemática. Para ser mais concisa, os manuais contemplam a História da Matemática 

e existe, verdadeiramente, continuidade ao longo dos ciclos. Desta feita, a submissão dos 

alunos a avaliação externa, nomeadamente, nos 4.o, 6.o e 9.o anos do EB e no 12.o ano do 

Ensino Secundário2 (Decreto-Lei n.o 139/2012, Capítulo III, artigo 26 e artigo 29 de 5 de 

julho), não inibe a presença da História da Matemática de forma pertinente nos manuais, 

situação que não era previsível no início do estudo. Os resultados obtidos são de extrema 

importância, uma vez que, o manual escolar é uma ferramenta essencial, tanto para os 

alunos, como para os professores e, o facto de incluir episódios históricos poderá 

influenciar os docentes a integrar essas informações nas suas aulas e, até mesmo, a propor 

aos seus alunos uma exploração mais aprofundada dos mesmos.  

Em suma, a articulação que os manuais fazem entre o conhecimento matemático 

e os seus factos históricos, mesmo que essa indicação não seja explícita no Programa de 

Matemática para o Ensino Básico e, sendo os manuais elaborados de acordo com este 

documento, realça a importância e os benefícios que os acontecimentos históricos 

acarretam para o sucesso das aprendizagens. 

 

 

 

 

                                                      
2 - A avaliação externa dos alunos a frequentar o 4.o, 6.o e 9.o anos do EB e o 12.o ano do Ensino 

Secundário estava legalmente instituída à data do presente estudo. 
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1. Integração da História da Matemática no Ensino da 

Matemática 

Fauvel (1997) sustenta que não é difícil listar as boas razões e os benefícios da 

utilização da História da Matemática no ensino, havendo uma série de textos que indicam, 

justamente, os benefícios, as razões e as pretensões inerentes à utilização desta temática 

no ensino da Matemática. No entanto, é evidente que as mudanças no ensino, ou mais 

concretamente a integração de perspetivas históricas, não ocorrerá repentinamente, 

apenas por existirem relatos dos benefícios. É necessário ir mais longe e analisar como se 

pode concretizar essa integração na sala de aula, que passe por se conhecer como tornar 

o ensino de determinados conteúdos mais simples e identificar as exigências de trabalho 

que, inicialmente, essa integração exige, no que diz respeito, à concretização das 

diretrizes programáticas. Assim, caso não existissem provas de que a História da 

Matemática é realmente útil e compensadora tanto para os alunos, como para os 

professores e na ausência de possíveis formas de integração, será pouco provável que os 

docentes se sentiam convencidos a utilizá-la. Essas provas são obtidas através dos estudos 

que demonstram a forma como se procedeu à integração da HM na sala de aula e o seu 

sucesso. 

Como já pudemos verificar em tópicos anteriores, a correta integração da História 

da Matemática no ensino acarreta consigo uma série de potencialidades, como tal, e para 

comprovar essas potencialidades e, ao mesmo tempo, para demonstrar como essa 

integração foi concretizada, irei mencionar vários estudos e investigações. 

1.1. Exemplos de Integração da História da Matemática no Ensino da 

Matemática no Ensino Básico 

Relativamente à integração da História da Matemática na sala de aula, muita 

investigação válida tem sido feita (Fauvel, 1997). Em Portugal, a temática não é nova, tal 

como referi anteriormente, há muito que se fala na inclusão de perspetivas históricas no 

ensino da Matemática, daí que este tema não seja totalmente desconhecido pela maioria 

dos docentes.  
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A APM, no ano de 1993 criou o Grupo de Trabalho sobre História e Ensino da 

Matemática, cujos objetivos são (GTHEM, 2003): 

 Criação e ampliação de um Centro de Documentação sobre História da Matemática 

e sua integração na disciplina. 

 Organização e publicação de diferentes brochuras sobre História da Matemática. 

 Organização de Encontros e iniciativas que promovam a troca de experiências entre 

os professores de Matemática. 

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM), cujos objetivos principais são a 

divulgação e promoção da investigação em Matemática e o desenvolvimento do ensino 

(SPM, 2015), também contribui para a divulgação dos trabalhos realizados em prol desta 

temática.  

Os estudos realizados, apesar de serem, ainda, poucos, são reveladores das 

potencialidades da História da Matemática no ensino da disciplina (Pedroso, 2013). 

A Tese de doutoramento de Fátima Jorge (2008) apresentada à Universidade de 

Aveiro tendo como base a História da Matemática, apresenta um estudo com alunos do 

3.o ano de uma Licenciatura em Professores do Ensino Básico da variante 

Matemática/Ciências da Natureza de uma Escola Superior de Educação. Começou, com 

intervenções formativas para os 15 alunos inscritos nesse ano letivo, concretamente, na 

UC de História e Metodologia da Matemática do plano de estudos, cujo objetivo era 

utilizar a HM como motivação no ensino/aprendizagem da disciplina. Nesta fase, os 

futuros professores, foram desafiados a explorar um conjunto de problemas históricos, do 

ponto de vista didático. No entanto, já no 4.o ano dessa formação, aquando da submissão 

dos futuros professores à Prática Pedagógica, apenas três futuras professoras foram 

desafiadas a integrar tarefas históricas no ensino. Estas aceitaram o desafio e, o estudo foi 

aplicado no 2.o CEB, mais concretamente em turmas do 6.o ano. Como forma de garantir 

o sucesso da investigação, Jorge (2008) encarregou-se de lhes dar apoio em sessões de 

trabalho extracurricular. Inicialmente, as tarefas a explorar no Percurso de Formação 

foram selecionadas e propostas pela investigadora, dando a oportunidade às futuras 

professoras de decidir sobre as tarefas a utilizar e, caso sentissem necessidade de 

reajustamento, também o poderiam fazer.  

Os problemas selecionados, estavam incluídos em textos de aritmética, publicados 

em Portugal nos séculos XVI e XVII, tendo sido devidamente adaptados (Jorge, 2008; 
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Jorge, Cabrita, & Paixão, 2008). É evidente, que os problemas se encontravam 

enquadrados com o Programa de Matemática do Ensino Básico de 1991 (idem). Os 

problemas selecionados abordavam tópicos relacionados com a Medida, o Número e a 

Proporcionalidade, no entanto, o facto de alguns problemas remeterem para contextos 

sociais, económicos e políticos, gerou uma preocupação em escolher os que permitiam 

fazer a ligação com conteúdos desenvolvidos na disciplina de História e Geografia de 

Portugal (idem). 

No final dos percursos de formação, quer as futuras professoras, quer os 

Professores Cooperantes consideraram a História da Matemática e, concretamente a 

resolução de problemas, uma mais-valia para o ensino da Matemática. Joana, uma das 

futuras professoras implicada no estudo, considerou a História da Matemática 

fundamental no desenvolvimento do conhecimento matemático, dando a conhecer aos 

discentes a presença da Matemática em todas as áreas. Inês, uma outra futura professora, 

considerou a HM como um recurso didático que permite explicar aos alunos as 

motivações que estiveram na origem de um determinado conceito. Beatriz, outra 

participante na investigação, afirmou que a HM é um meio que possibilita a construção 

da cultura e de um novo olhar sobre a disciplina, possibilitando, ainda, aos professores 

uma melhor preparação. Por outro lado, Manuel e Fernanda, Professores Cooperantes das 

estagiárias, consideraram que a HM foi bem aceite pelos alunos, motivando-os para a 

aprendizagem, tendo esta última, admitido ter sentido algum receio inicial, no que toca à 

reação e aceitação pelos alunos. No entanto, a linguagem incomum e as situações 

apresentadas acabaram por suscitar nos alunos o interesse pela tarefa. Citando as palavras 

de um aluno, Fernanda exemplificou esse entusiasmo: 

Ai, aqui aprendemos tanta coisa (Jorge 2008, p. 328). 

Esta Professora destaca ainda a importância de investigações desta índole, 

afirmando ser difícil para um professor, no dia-a-dia da sua prática letiva aceder e preparar 

aulas semelhantes às que foram propostas pelos professores estagiários.     

Na Universidade do Minho foi concretizado, um outro estudo, que incidiu sobre a 

História da Matemática. Paulo Gil (2012) no seu trabalho de investigação, aplicou um 

conjunto de seis tarefas, relacionadas com a HM numa turma do ensino básico durante 

dois anos consecutivos, tendo iniciado o estudo durante o 8.o ano e prolongando-se no ano 

subsequente. As tarefas a propor aos alunos foram construídas a partir da história da 
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geometria e da álgebra, pois nos anos de ensino em que se procedeu ao estudo, estes dois 

temas são bastante aprofundados. Para além desta situação, o pretendido era que essas 

mesmas tarefas, promovessem a argumentação Matemática, portanto a promoção de 

situações que levassem os alunos a defender as suas ideias, a analisar criticamente as 

contribuições dos seus colegas e a refletir acerca da legitimidade Matemática dos 

raciocínios concretizados. Desta forma, as tarefas tanto foram planeadas para introduzir 

um novo conteúdo, como para aprofundar os conceitos já introduzidos.  

No final do estudo, Gil (2012) considerou que a integração da história no ensino 

da Matemática traz benefícios para o professor e acima de tudo para os alunos. Esta 

integração proporciona ao professor uma mudança na forma como observa a 

aprendizagem dos alunos, tornando-o mais atento e capaz de percecionar os obstáculos 

que surgem nos mesmos. Ao mesmo tempo, capacita o professor a dar respostas às mais 

variadas questões que vão surgindo na sala de aula. 

Relativamente aos alunos, a História da Matemática revelou-se como um 

instrumento de fomento à argumentação, permitindo desenvolver as capacidades de 

discussão e justificação, assumindo-se, também como um instrumento que ajuda a 

aumentar a motivação e entusiasmo para a aprendizagem da disciplina. 

Em suma, o investigador considerou que, 

(…) é particularmente gratificante a certeza de que, apesar das dúvidas e 

dificuldades sentidas, ao longo da realização destas tarefas, estes alunos não só 

aprenderam matemática, mas também experienciaram a atividade matemática, no 

seu contexto histórico, e desenvolveram ideias sobre processos característicos desta 

ciência (Gil, 2012, p. 641). 

Mais recentemente foi realizado um trabalho de investigação sobre a História da 

Matemática apresentado à Universidade de Lisboa. Hugo Pedroso (2013) realizou um 

estudo numa turma do 5.o ano do EB de uma escola do concelho de Odivelas. Este estudo 

incidiu sobre três tópicos do Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, 

especificamente, Números Racionais Não Negativos, Perímetros (Círculo) e Áreas 

(Círculo). Um dos objetivos gerais que o autor pretendia com o estudo era compreender 

até que ponto a História da Matemática desenvolvia aprendizagens significativas. Para 

tal, o investigador adaptou fontes e problemas históricos, tendo aplicado à sua turma doze 

tarefas matemáticas com base na história que, ora foram resolvidas em grupos de dois ou 

mais elementos, ora individualmente. 
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O autor tinha, antes da aplicação desta temática no ensino, uma ideia positiva 

relativamente às potencialidades da integração da História da Matemática no ensino da 

Matemática, não tendo, no entanto, tido a oportunidade de fundamentar as suas 

conjeturas. Pedroso (2013), após a utilização da História da Matemática no ensino da 

disciplina, considera-a como sendo uma ferramenta pedagógica facilitadora não só do 

ensino, como também da aprendizagem. Afirma também que esta ferramenta possibilita 

aos alunos encarar a Matemática como uma ciência humana, ajudando-os a compreender 

os conceitos a partir do seu desenvolvimento no passado. A utilização da História no 

ensino da Matemática, levou o investigador a percecionar que os alunos iam ganhando, 

progressivamente, competências na formulação de conjeturas de ordem cronológica ou 

mesmo de ordem metodológica, pois, experienciaram métodos variados. Para além disto, 

destaca a motivação que sentiu desenvolver nos alunos, realçando que, até o aluno com 

maiores dificuldades de aprendizagem e concentração, se mostrou interessado em 

aprender, uma vez que gostava da cultura Egípcia e da forma como desenvolveram a 

Matemática. Apesar de todos os aspetos positivos que o investigador presenciou, os 

alunos sentiram maior dificuldade na compreensão dos enunciados das tarefas, pois, estas 

eram apresentadas na escrita original e como a língua e, consequentemente, a escrita 

foram evoluindo, surgiu essa dificuldade, que não se revelou como um entrave à 

realização das tarefas, exigindo apenas um esclarecimento por parte do professor.  

O investigador considera que a integração da História da Matemática no ensino 

da disciplina manifestou ser um desafio profissional, uma vez que, exige uma constante 

procura de fontes, construção e reconstrução de tarefas e planificações, considerando uma 

mais-valia para o ensino, pois, permite a planificação de sequências de ensino 

interessantes e promotoras da aprendizagem.  

A realização da investigação por parte do autor, levou-o a considerar a História da 

Matemática como sendo uma ferramenta bastante útil, quer para o professor, quer para os 

alunos. Importa ainda referir, que esta experiência de ensino foi realizada numa turma 

bastante heterogénea, com alunos provenientes de países africanos, de leste, do Brasil e 

Portugal, cujo rendimento escolar era fraco, bem como o acompanhamento escolar, por 

parte da família. 

A investigação relativamente à História da Matemática, não só ocorre em 

Portugal, como também noutros países. Vázquez (2000) dá-nos conta da variedade de 

publicações efetuadas, expondo que foi a partir dos anos setenta que se intensificou o 
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interesse pela inclusão de perspetivas históricas no ensino da disciplina. Concretamente, 

o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) publicou nos anos de 1969 e 

1989 a obra intitulada Historical Topics for the Mathematics Classroom (idem). No ano 

de 1987 é publicada a obra dos Institutes de Recherche pour L`Enseignement des 

Mathématiques, intitulada por Mathématiques au fil des ages e, nos anos de 1993 e de 

1996 ocorrem as conferências internacionais do Study Group on the Relations Beetwen 

History and Pedagogy of Mathematics (HPM), em Montpellier e em Braga, 

respetivamente (idem). É também de valorizar as sucessivas publicações sobre a temática 

das revistas Números & Epilson, Enseñanza de las ciências, entre outras (idem). Todas 

as publicações referidas são acompanhadas de apontamentos teóricos e exemplos práticos 

de aplicação da história no ensino da Matemática na sala de aula (idem). Além disso, 

Fauvel (1997) dá-nos conta que em Israel, os investigadores do Instituto Weizman 

trabalharam no sentido de produzir módulos de História para usufruto de professores de 

Matemática.  

Merece ainda destaque o estudo concretizado por Panasuk e Horton (2013), 

porque, apesar de não apresentar uma aplicação da História da Matemática no ensino, 

elucida sobre a pouca existência de estudos empíricos. As investigadoras tinham como 

objetivo compreender as perceções dos professores de Matemática relativamente à 

integração da História da Matemática no ensino. Este estudo foi muito abrangente, no 

entanto, neste trabalho, apenas importa perceber as motivações que encorajam ou não os 

professores a realizar essa integração. Neste estudo, participaram 367 professores de 

Matemática do ensino médio (corresponde ao 2.o e 3.o CEB em Portugal), o que representa 

12% dos professores existentes em Inglaterra, local onde se realizou o estudo. Após a 

análise dos resultados obtidos, relativos à importância e à utilização da História da 

Matemática pelos professores inquiridos, verificou-se que dos 367 professores, 30 não 

responderam à questão, 133 acusaram não integrar a temática na sua prática letiva e os 

restantes 204 admitiram empregar as perspetivas históricas nas suas aulas. As principais 

razões apontadas pelos professores que responderam positivamente a essa integração 

foram: a história da Matemática parece capturar o interesse dos alunos; os alunos gostam 

de aprender factos sobre a história dos conceitos matemáticos; ajuda os alunos a 

desenvolver conexões dentro da própria Matemática; desenvolve nos docentes o gosto de 

ensinar; os docentes consideram a história da Matemática tão importante quanto a 

Matemática. Na generalidade, os professores percecionavam a História da Matemática: 
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útil e necessária para a compreensão matemática; valiosa para os não-cientistas ou não-

matemáticos; auxilia os alunos a aprender conceitos, e, por fim, os docentes consideraram 

que deve ser ensinado um pouco da História da Matemática a todos os estudantes. 

Os docentes que admitiram não utilizar a História da Matemática no ensino da 

disciplina, apontaram como fatores decisivos para essa não inclusão: não saber como 

ensinar a HM; os alunos não vão estar atentos a um conhecimento que não é avaliado; a 

inexistência de questões relativas à HM nos programas da disciplina leva a que esta não 

seja empregue nas aulas; falta de experiência e conhecimentos relativos à HM; não 

existirem recursos e materiais apropriados; ausência de perspetivas histórias no manual 

em uso; falta de tempo para completar o currículo; o facto de a HM ser uma área 

inexplorada. 

 De facto, grande parte dos fatores apontados é coerente, uma vez que, a ausência 

de confiança das potencialidades da História da Matemática exige uma séria verificação 

dos programas, da formação dos professores antes e depois do exercício da profissão. As 

autoras acreditam piamente que a inclusão da HM no ensino acarreta benefícios tanto para 

os professores, como para os alunos. Daí considerarem importante o envolvimento dos 

professores dos vários níveis de ensino, bem como dos encarregados de educação, no 

fomento dessa integração, devendo apostar na formação dos professores, nesse mesmo 

sentido, e na publicação de recursos que facilitem e incentivem o trabalho do professor. 

1.2. Exemplos da Integração da História da Matemática Noutros 

Contextos Educativos 

Face à existência de poucos estudos empíricos, relativos ao sucesso da integração 

da História da Matemática no Ensino Básico em Portugal, merecem destaque os estudos, 

nacionais e internacionais realizados noutros níveis de ensino que comprovam essa 

inclusão. 

Márcia Freire (1992) uma professora que tinha por hábito fazer referências 

históricas e biográficas de matemáticos, confessa ter-se sentido animada para continuar 

com a sua metodologia quando, após uma reforma curricular, ter notado no novo 

Programa de Matemática, homologado no ano de 1991, mais concretamente na 

introdução desse documento, uma indicação relativa ao uso da História da Matemática no 

ensino. Para além dessa referência, notou também que esse novo documento incluía a 
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dimensão histórica no tratamento de três conteúdos respeitantes ao 10.o ano de 

escolaridade. Dada esta situação, a docente pôs em prática um projeto com os seus alunos, 

que consistia na publicação de um jornal escolar constituído por trabalhos de cariz 

histórico, elaborados pelos alunos na disciplina. Esse jornal, pelo empenho e sucesso que 

obteve contou com três publicações de alunos do 10.o ano. O projeto teve uma dimensão 

duradoura, pelo que, a quarta publicação foi realizada pelos mesmos alunos no 11.o ano 

de escolaridade, sendo uma convicção da docente continuar com o mesmo projeto até ao 

final da frequência dos seus alunos no ensino secundário. Para concluir, a professora 

considerou importante que os Programas de Matemática possuam em cada tema uma 

alusão à História da Matemática para que os docentes tenham presente a importância da 

sua utilização em contexto de sala de aula, não bastando por isso a presença dessas 

orientações apenas na introdução desse documento. 

Carvalho, Freitas e Gutierre (2011) descrevem uma experiência de aplicação de 

tarefas estruturadas com base na História da Matemática, aplicada numa turma de 

Educação de Jovens Adultos, da Escola Municipal Professor Ulisses de Góis em Natal. 

Note-se que a turma na qual foi aplicado o estudo era caracterizada por possuir baixo 

desempenho ao nível de aprendizagens e da assiduidade. 

O conteúdo desenvolvido foi a resolução de equações de 1.o e 2.o graus. Para dar 

início ao estudo, os investigadores aplicaram um teste de diagnóstico para aferir os 

conhecimentos iniciais dos alunos, uma vez que, este tema já teria sido desenvolvido em 

anos anteriores. Os resultados obtidos nesta fase, levou a que antes de se dar início ao 

estudo, fosse necessário reservar 6 aulas de revisão, pois a maioria dos alunos, não obteve 

30% de respostas certas. Após as aulas de revisão os investigadores iniciaram a aplicação 

das tarefas, que para além de HM contemplavam conteúdos de história e geografia, tendo 

à sua disposição vários materiais disponibilizados pela escola. Com o decorrer do estudo, 

verificou-se que os alunos começaram a considerar a Matemática de forma mais positiva, 

ficando na sala de aula após a ordem de saída bem como um aumento significativo na 

assiduidade. Para além destes factos, os investigadores aplicaram um pós-teste, através 

do qual, verificaram que os resultados dos alunos evoluíram bastante em relação ao 

diagnóstico, com a exceção de um aluno cujos resultados não se revelaram significativos. 
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2. Como inserir perspetivas históricas no ensino da 

Matemática?  

A investigação que tem vindo a ser realizada (Ferreira & Rich, 2001; Neves, 2007; 

Gil, 2012; Panasuk & Horton, 2013) mostra que o fator impeditivo mais apontado à 

integração da História da Matemática no ensino da disciplina é o desconhecimento de 

formas ou estratégias promotoras dessa inclusão. Neste sentido o presente tópico visa 

legar várias possibilidades no sentido de elucidar os docentes.  

Antes de partir para essa exposição, importa destacar que a integração de 

perspetivas históricas no ensino pode ser praticada de forma implícita ou explícita 

(Tzanakis & Thomaidis, 2012). A integração implícita consiste na utilização da história 

como sendo um caminho que indica, ou, redesenha a forma como determinado conteúdo 

se desenvolveu. Assim, o intuito não é contar detalhadamente um episódio, mas, antes 

utilizar algumas informações como uma metodologia facilitadora do ensino e 

aprendizagem dos conteúdos (idem). Contrariamente, a integração explícita da História 

da Matemática no ensino da disciplina comporta, uma descrição pormenorizada de um 

período histórico, havendo o cuidado de apresentar os acontecimentos pela ordem em que 

surgiram (idem). O intuito deste tipo de integração é mostrar as evoluções e as etapas 

pelas quais um determinado conteúdo passou. Esta forma de inclusão, pode acarretar 

consigo alguns perigos, sendo o mais relevante o possível afastamento que a 

pormenorização de um determinado conteúdo pode causar relativamente aos objetivos de 

aprendizagem (Ferreira & Rich, 2001). Importa ainda destacar que Furinghetti (1997) 

citada por Ferreira e Rich (2001) e por Gil (2012) afirma que o objetivo de integrar a 

História da Matemática no ensino é, essencialmente, o desenvolvimento dos 

conhecimentos matemáticos. Assim, para que essa integração seja possível, a autora 

sugere um modelo com várias etapas possibilitador dessa inclusão na sala de aula:  

1. conhecimento das fontes; 

2. seleção dos tópicos apropriados à turma e ao conteúdo a desenvolver; 

3. planificação da tarefa, que deve ser feita de acordo com os meios disponíveis e os 

objetivos de ensino e aprendizagem; 

4. concretização da planificação;  
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5. avaliação da tarefa, por parte do professor, cujo objetivo será analisar o impacto 

da mesma no processo de ensino/aprendizagem qualitativamente, e por parte dos alunos, 

colocando-os a refletir sobre as suas aprendizagens com tarefas de cariz histórico 

(Ferreira & Rich, 2001; Gil, 2012). 

No presente, apesar dos esforços e dos estudos feitos no sentido de integrar a 

História da Matemática no ensino da disciplina (Barbin & Tzanakis, 2014), as 

informações sobre as práticas de integração são escassas. São várias as estratégias que o 

professor tem ao dispor para a inclusão da HM no ensino da Matemática, vamos de 

seguida apresentar algumas dessas opções metodológicas. 

Biografias de matemáticos 

As biografias apresentam-se como um ponto de partida para a inclusão de 

perspetivas históricas. Estas devem apresentar os matemáticos com os seus sucessos ou 

fracassos, dado serem duas características pelas quais os homens de todos os tempos 

passam. No entanto, não devem ser limitadas à apresentação de pequenas informações, 

funcionando, também, como um incentivo à realização de investigações e explorações 

matemáticas. Pela oportunidade de apresentar as ideias que cada matemático defendia, 

possibilitam a discussão, na sala de aula, das ideologias defendidas, tal como acontece 

com outros trabalhos, por exemplo a obra do ilustre Luís Vaz de Camões (Estrada, 1993). 

Os textos biográficos, permitem, não só, apresentar os matemáticos como pessoas 

“verdadeiras”, tornando-os vivos, como também, proporcionam a exibição, aos alunos, 

do trabalho como um valor que leva à realização da pessoa (Estrada, 1993, p.18). As 

biografias expõem o contexto social, cultural, económico e político no qual viveram os 

matemáticos, os fatores que influenciaram a produção Matemática, dando, assim aos 

alunos, uma perspetiva da Matemática como uma ciência viva e interativa (Estrada, 1993; 

Ferreira & Rich, 2001). Para além disto, as biografias permitem aos alunos constatar a 

Matemática como uma ciência construída por todos, revelando-lhes que não foram 

somente homens que a edificaram, mas, que também as mulheres deram os seus 

contributos (Fauvel, 1993; Gil, 2012). Assim, as biografias poderão suscitar nos alunos 

sentimentos de empatia com um determinado matemático, como por exemplo, pela 

existência de características idênticas em ambos (Fauvel, 1993). O exemplo de Nicholas 

Saunderson (1682 - 1739), invisual desde a infância, foi professor na Universidade de 

Cambridge, substituindo Isaac Newton, e criador de processos matemáticos que 
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possibilitassem a aprendizagem de invisuais, tendo sido mentor do geoplano (idem), 

poderá suscitar a motivação dos alunos. 

Génese e significado dos termos matemáticos 

O estudo da origem de determinados termos pode assumir-se como uma opção 

interessante, na medida em que, os alunos ao descobrirem o significado de determinados 

conceitos acabam por ser encaminhados para a exploração dos acontecimentos históricos 

que circundam esse mesmo conceito (Estrada, 1993; Struik,1997). Por exemplo, a palavra 

geometria significa “medir a terra” e, consequentemente, ao ser dada esta definição, o 

professor poderá remeter os alunos para os egípcios e as necessidades que estes tinham 

de medir e dividir a terra após as cheias do Nilo (idem). 

Problemas históricos 

A resolução de problemas constitui-se, desde sempre, como sendo o cerne do 

ensino e aprendizagem da Matemática, sendo que, os docentes tendem a utilizar grande 

parte das suas aulas na sua resolução. Como forma de manter esta prática, os professores 

podem encontrar na História da Matemática bons problemas que poderão pôr em prática, 

nas suas aulas, substituindo os exercícios rotineiros que se encontram no final de um 

capítulo do manual (Ferreira & Rich, 2001). Este tipo de tarefas pode estimular os alunos 

por duas razões, por um lado, porque lhes permitem compreender as motivações que 

originaram o nascimento de determinado conteúdo e por outro, porque a possibilidade de 

resolverem problemas de diferentes culturas e épocas permitirá aos alunos comparar 

estratégias de resolução diferentes (Fauvel, 1993; Ferreira & Rich, 2001). Já Fauvel 

(1997) defendia a possibilidade de os alunos compreenderem e resolverem problemas 

antigos cujas respostas se encontram nos conteúdos que estão a aprender. 

Estudo de textos do passado 

A introdução de textos originais do passado também se assume como uma 

potencialidade. Assim, o professor ao fornecer aos alunos textos originais possibilitar-

lhes-á o contacto com uma riqueza de dados e poderá ainda fazer um enquadramento 

histórico que achar pertinente (Estrada, 1993; Tzanakis & Thomaidis, 2012). 
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Desenvolvimentos temáticos 

Esta possibilidade indica que o docente poderá optar pela lecionação de um novo 

conteúdo em sintonia com a sua história (Fauvel, 1997), dando a conhecer os povos, a 

época e as motivações que levaram ao desenvolvimento de apenas um ou vários 

conteúdos, conforme considerar mais conveniente. Este desenvolvimento temático pode 

ser enriquecido se, sempre que possível, o professor indicar o contributo da região de 

onde o aluno é natural no desenvolvimento de determinado conceito (Fauvel, 1993; 

Ferreira & Rich, 2001). Assim, o aluno sentirá uma relação de proximidade com a 

disciplina, pois os jovens ao compreenderem que o meio onde vivem foi importante, 

desenvolverão um sentimento de orgulho. A perceção dos alunos, relativamente à 

influência da região onde vivem no desenvolvimento de um conteúdo matemático, pode 

ser descoberta pelos mesmos através da elaboração de projetos de pesquisa, ao invés de 

ser o professor a dar esse conhecimento (Fauvel, 1993; Estrada, 1993; Ferreira & Rich, 

2001). 

Para além destas possibilidades, Fauvel (1997) indica que a História da 

Matemática pode ser incluída no ensino por intermédio do estímulo à elaboração de 

cartazes ou outros projetos de cariz histórico, da exploração de erros e visões alternativas 

do passado com o objetivo de ajudar os alunos a ultrapassar dificuldades de compreensão. 

O autor considera ainda que o professor pode estruturar os conteúdos programáticos tendo 

em conta o seu enquadramento histórico. Por fim, Lino, Dias e Nunes (1993), consideram 

que as pesquisas em grupo ou individuais, a leitura, a exploração e discussão de textos e 

a realização de dramatizações são tarefas que envolvem a História da Matemática no 

ensino da disciplina e que em simultâneo promovem a motivação, a exploração e a 

aplicação, dos alunos na aprendizagem. Contudo estas investigadoras, consideram 

contraproducente a simples transmissão, pelo professor para os alunos, de informações 

sobre aspetos da história da disciplina.  
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3. A experiência educativa no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico 

3.1. Caraterização dos contextos 

1.o ciclo do Ensino Básico  

No contexto do 1.o CEB, a Prática de Ensino Supervisionada (PES) proposta na 

Unidade Curricular (UC), Estágio I, desenvolveu-se no ano letivo de 2013/2014 numa 

turma de 2.o ano da Escola EB1, No 2 de Vila Real. Esta escola, localizada no Bairro São 

Vicente de Paula, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição (área urbana), integra o 

agrupamento vertical de Escolas Diogo Cão. A Escola é moderna e à data apresentava 

instalações em ótimas condições. 

É constituída por um edifício central composto por dois andares, no qual abarcava 

nove salas de aulas, uma sala polivalente, a sala da Coordenadora da Escola, cantina, 

casas de banho, elevador, sala de arrumos e uma sala de trabalho para os professores que 

servia, também, para receber os encarregados de educação. À parte do edifício central, 

existia a Biblioteca, constituída por um auditório concebido para a receção de eventos, e 

o edifício do Ensino Pré-Escolar. 

O grupo com o qual realizei a PES, a turma do 2.o B, integrava 25 alunos, 16 

elementos do género masculino e 9 do género feminino, todos eles com idades 

compreendidas entre os 8 e os 9 anos. A turma era bastante heterogénea, dada a 

diversidade de capacidades e personalidades, havendo alunos que participavam 

ativamente nas tarefas e, outros que, apenas, participavam quando solicitado, 

demonstrando algum receio. Relativamente ao comportamento estivemos perante uma 

turma agitada e difícil de controlar, pelo fato de haver alunos que facilmente se distraíam 

e acabavam por distrair os colegas em seu redor. 

A Prática de Ensino Supervisionada não foi individual, por isso, integrei um grupo 

de três elementos, que se manteve até ao fim, sem que houvesse desistências. Começamos 

por observar e cooperar com a Professora Cooperante nas suas atarefas educativas e, 

progressivamente, fomos assumindo a responsabilização individual dessas tarefas. A 

primeira semana de Responsabilização ocorreu em grupo, para tal, foram distribuídas 

equitativamente as horas de lecionação pelos três Estagiários durante os três dias. Na 

segunda semana, foi atribuído a cada estagiário, um dia, durante o qual, teria que 

desenvolver tarefas com a turma. Na terceira semana, iniciou-se a responsabilização 
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individual, assim, cada estagiário ficou responsável pelo grupo durante três dias 

consecutivos, 5 horas por dia. Todas as tarefas foram supervisionadas pela Professora 

Titular da Turma (Orientadora Cooperante) e pela Docente responsável pela UC, Estágio 

I. No total, o estágio era constituído por 135 horas, das quais, 33 horas destinadas a aulas 

lecionadas pelo Estagiário e, as restantes para observação da prática da Orientadora 

Cooperante e dos colegas. 

2.o Ciclo do Ensino Básico  

No contexto de 2.o CEB, a PES proposta na UC, Estágio II, desenrolou-se no ano 

letivo 2014/2015 na escola Básica Monsenhor Jerónimo do Amaral, que se encontra 

próxima à Escola Secundária Morgado de Mateus. Estas instituições funcionavam de 

forma independente até junho do ano letivo 2012/2013, mas, as reformulações que 

houveram no ensino consumaram a união de ambas, formando um mega agrupamento, o 

Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. A Escola Monsenhor Jerónimo do Amaral 

era composta por quatro pavilhões (A, B, C e D), contando também com a existência de 

um gimnodesportivo e ainda com espaços exteriores onde os alunos podiam brincar e 

conviver, visto que, possuía bancos e alguns materiais para a prática desportiva. De forma 

geral, a escola apresentava boas condições.  

A PES no 2.o CEB foi realizada a pares, juntamente com uma colega em três 

turmas diferentes. O 5.o G na disciplina de Português, o 6.o G na disciplina de Ciências da 

Natureza e o 5.o C nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e Matemática. 

A turma do 5.o G era bastante heterogénea, constituída por 5 elementos do género 

masculino e 15 do género feminino, sendo a média de idades de 11 anos. Na turma, existia 

apenas um aluno com necessidades educativas especiais. Os alunos da turma eram 

bastante interessados, tinham um comportamento muito bom e revelavam ansia em 

participar na aula e em tarefas que decorressem fora da mesma.  

Na disciplina de Ciências da Natureza trabalhamos com o 6.o G, um grupo grande, 

constituído por 19 rapazes e 7 raparigas, sendo a média de idades 12 anos. Na turma, não 

existiam casos de alunos com necessidades educativas especiais até à data da PES. Todos 

os alunos tinham pelo menos um irmão e, os encarregados de educação na sua maioria 

possuíam um grau de instrução bastante elevado.  

Nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e Matemática a turma (5.o C) 

era constituída por 8 elementos do género masculino e 12 do género feminino e a média 
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de idades de 11 anos. A turma era heterogénea, havia discentes com ansia em participar 

nas tarefas e, em simultâneo, alunos que aparentavam algumas dificuldades de 

aprendizagem, existindo um aluno com necessidades educativas especiais, três alunos 

referenciados para o plano de recuperação e um para o plano de acompanhamento. Ao 

longo da PES foi notório que, praticamente, todos os alunos eram bastante acompanhados 

pelos familiares, o que se refletiu nas tarefas desenvolvidas, quer na sala de aula, quer em 

casa. 

3.2. A nossa experiência educativa  

A PES permitiu-nos, fazer uma breve referência à História da Matemática no 1.o 

e 2.o Ciclos do Ensino Básico. 

A possibilidade de incluir uma sumária referência à História da Matemática no 1.o 

CEB ocorreu na terceira semana da PES, ou seja, na primeira semana de 

responsabilização individual, na qual, estaria encarregue, durante cinco horas por dia 

(segunda-feira; terça-feira e quarta-feira) dos alunos da turma.  

Os conteúdos a desenvolver neste primeiro momento de responsabilização 

individual foram: 

Português: 

- Textos/Interpretação oral e escrita; 

- Escrever um poema visual (caligrama); 

 - Verbos. 

Matemática: 

- Medidas de comprimento; 

- O metro e o centímetro; 

- O perímetro. 

Estudo do Meio: 

- Animais domésticos e selvagens; 

- Onde vivem os animais; 

- Como são e onde vivem os animais. 
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Considerando a diversidade de conteúdos a desenvolver, optei por trabalhar os 

conteúdos das três áreas disciplinares de uma forma integrada. A primeira aula ocorreu 

na segunda – feira, dia 5 de maio e, por isso, realizei uma tarefa que fazia parte da rotina 

da turma; o conto das novidades do fim-de-semana. Concluída a primeira tarefa, 

procedemos à leitura do Poema “O Metro” (Apêndice 1). A escolha deste poema incidiu 

nas referências históricas, que a poesia contemplava, e que se apresentavam com 

adequação aos conteúdos matemáticos a desenvolver, sendo o ponto de partida para a 

abordagem Matemática. O poema foi lido e interpretado oralmente por toda a turma (de 

acordo com as orientações indicadas pela Professora Cooperante para a disciplina de 

Português), isto porque, o objetivo consistia na verificação da compreensão dos discentes, 

uma vez que, a poesia serviu, também, como motivação para os conteúdos matemáticos. 

Verificada a compreensão de todos, passei à explanação da existência das unidades de 

medida não convencionais, fazendo assim, mais uma vez, uma pequena abordagem 

histórica com o auxílio de documento em suporte multimédia, PowerPoint (Apêndice 2). 

Em seguida, os alunos tiveram a oportunidade, por intermédio da realização de uma ficha 

em grande grupo (Apêndice 3), de explorar as diferenças que as unidades de medidas não 

convencionais geram na medição do mesmo objeto. Os resultados díspares, obtidos na 

tarefa anterior, culminaram na explicação da necessidade de criação de unidades de 

medida convencionais, particularmente, o metro e o centímetro. A exploração da 

necessidade de criação das unidades de medida convencionais foi concretizada com a 

retoma ao documento em suporte multimédia, PowerPoint (Apêndice 2), seguida da 

manipulação de alguns instrumentos de medida. Finalmente, a realização de uma ficha de 

trabalho propôs aos alunos a medição de objetos com o metro articulado (Apêndice 4). 

Os conteúdos matemáticos e as conclusões tiradas em ambas as tarefas permitiram, 

novamente, a passagem para a disciplina de Português, onde foi feita, por intermédio de 

uma ficha, a compreensão escrita do poema que incidiu na história das medidas 

convencionais. 

A escolha das tarefas adveio, em primeira instância, da necessidade de interligar 

as áreas disciplinares, dado o pouco tempo disponível para cumprir os objetivos 

disponibilizados pela Professora Cooperante e, em simultâneo, o desenvolvimento de 

tarefas interessantes.  

Efetivamente, considerando as necessidades iniciais, a História da Matemática 

surgiu como uma forma de tratar conteúdos da área disciplinar de Português, ao mesmo 
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tempo, que introduziria os conteúdos matemáticos. O poema, para além de solucionar os 

problemas iniciais, também, dava resposta à necessidade de elucidar os alunos 

relativamente à origem, ou, necessidade da criação das unidades de medida 

convencionais, funcionando como ponto de partida para a explicação da origem das 

unidades de medida. A exploração das unidades de medidas não convencionais levou os 

alunos a refletir, em primeiro lugar, na diversidade de comprimentos obtidos para o 

mesmo objeto e, em segundo lugar, nos problemas que as desigualdades acarretavam para 

o dia-a-dia dos povos antigos.  

Os objetivos das tarefas propostas foram ampliar os conhecimentos matemáticos, 

proporcionar a experimentação das técnicas antigas e promover nos alunos a valorização 

da evolução da Matemática e das técnicas atuais em detrimento das anteriores. 

As tarefas e, concretamente, a História da Matemática revelaram as suas 

potencialidades, quer na promoção da interdisciplinaridade, quer na motivação dos 

alunos. A aula foi bem-sucedida, pois, foram alcançados os objetivos definidos.  

Os alunos revelaram muito interesse pelas tarefas, uma vez que alargaram os seus 

conhecimentos matemáticos e, porque, haviam experienciado a Matemática, pois, 

estimaram medidas e mediram comprimentos em polegadas, palmos e pés, 

compreenderam o porquê da criação de medidas convencionais, experimentando o 

sucesso e facilidade da medição de elementos da sala de aula com o metro articulado. Um 

aspeto sujeito a melhoria seria a duração da tarefa, pois, os alunos mediram vários objetos 

com o metro articulado e, dada as suas idades e as dificuldades que suscitam nas tarefas 

experimentais, levaram a um prolongamento inesperado da experimentação. Esta situação 

acabou por retirar, um pouco de tempo às restantes tarefas planificadas. 

No 2.o CEB, analogamente ao ciclo anterior, integrei, ainda que, de forma sumária 

a História da Matemática no ensino dos conteúdos que me foram atribuídos pela 

Professora Cooperante.  

 A Professora Cooperante de Matemática com a qual trabalhei, desenvolvia na 

escola o projeto “Ler 10 Matemáticos”, que consistia, aquando da introdução de um novo 

conteúdo, na leitura de uma informação biográfica acerca de um matemático que estaria 

relacionado com as novas aprendizagens. 

  A minha responsabilização foi desenvolvida tendo em conta o domínio, 

Organização e Tratamento de Dados, que incidiu sobre os seguintes subdomínios, 

Gráficos Cartesianos e Representação e tratamento de dados. Uma vez que estaria a 
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introduzir um novo conteúdo, fui levada a criar uma pequena nota biográfica (figura 27) 

acerca de René Descartes, o matemático que deu origem aos referenciais cartesianos. 

Figura 27: Nota Histórica René Descartes 

Na primeira responsabilização, após a abertura da lição e escrita do sumário, 

procedi à distribuição da nota biográfica, pelos alunos, que, posteriormente, foi lida em 

voz alta e analisada em grande grupo. A leitura de acontecimentos do quotidiano de René 

Descartes e dos seus feitos tinha o intuito de servir como motivação ao conteúdo a ser 

desenvolvido posteriormente, e de alargar o leque de conhecimentos matemáticos dos 

discentes. A introdução de notas biográficas no ensino da Matemática era uma prática 

usual da docente da disciplina, pelo que, foi uma mais-valia para a realização do presente 

trabalho e a confirmação de que é possível a integração da HM no ensino. Portanto, a 

continuação deste projeto foi imediatamente adotada por mim. 

 Aproveitando o projeto, na segunda aula, após a correção dos trabalhos de casa e 

a breve revisão dos conteúdos da aula anterior, complementei a nota biográfica, contando, 

oralmente, a história da origem do referencial cartesiano, integrando novamente a HM no 

ensino.  

As aulas, nas quais incluí História da Matemática foram verdadeiramente 

motivadoras para mim, por um lado, pela procura e descoberta de conhecimentos que 

desconhecia e, por outro, pela experiência de a integrar no ensino e receber feedback 

positivo das suas vantagens. Naturalmente, foi notória a motivação dos alunos para com 

os factos históricos, por terem sido momentos nos quais se evidenciou maior 

René Descartes (1596-1650) filósofo, matemático e fisiologista, nasceu no 

dia 31 de março na cidade francesa de La Haye, que na atualidade se designa 

por Descartes. Filho de Joachim Descartes, advogado e juiz, proprietário de 

terras, com o título de escudeiro, primeiro grau de nobreza. Era também 

conselheiro no Parlamento de Rennes na vizinha cidade de Bretanha. René 

Descartes estudou no Colégio Jesuíta de La Fléche, que era na época o colégio 

mais prestigiado da França. Entre 1612 – 1616, estudou na Universidade de 

Poitiers na qual se formou em direito. Dois anos depois, partiu para a 

Holanda ingressando no exército do príncipe Maurício de Nassau. Em 1619 

na Alemanha, alista-se nas tropas do duque Maximiliano da Baviera. Em 

1620, renuncia à vida militar e volta a viajar pela Europa, dedicando-se a 

partir daqui ao estudo da matemática e filosofia. A sua obra mais conhecida 

é o “Discurso do Método”, que contém um anexo ligado ao estudo da 

Geometria. Inventou o sistema de coordenadas Cartesiano que é utilizado 

ainda hoje para representar a posição de um corpo no espaço.  Projeto “Ler 10 matemáticos” 

em articulação com a Biblioteca Escolar e o projeto “A Ler +” 
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concentração e atenção à informação que estava a ser transmitida. Os momentos de 

integração de perspetivas históricas nas aulas desencadearam o diálogo sobre aspetos da 

HM e estimularam os alunos a expor e a associar outros conhecimentos históricos, de tal 

forma que, no final da leitura da informação relativa ao referencial cartesiano um aluno 

afirmou, “Oh professora, também se não fosse a maçã a cair na cabeça de Newton, não 

tinha descoberto a lei da gravidade!”. Afirmações como esta levam-nos a crer que as 

informações históricas são apreendidas pelos alunos.   

Em suma, apesar da brevidade das referências históricas, as suas potencialidades 

foram notórias. No 1.o CEB pela motivação e interesse que os alunos demonstraram, bem 

como, pela apreciação positiva por parte da Professora Cooperante e da Professora 

responsável pela UC “Estágio I”. No 2.o CEB pela atenção, motivação e associação, por 

parte dos alunos, da informação lida a outros aspetos da história, e pela apreciação 

positiva transmitida pela Professora Cooperante.  
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4. Tarefas para o Ensino da Matemática no 2.º Ciclo do Ensino 

Básico 

4.1. Tarefas Matemáticas 

Considerando Ponte (2004) os professores no decorrer da sua carreira confrontam-

se com um problema que é exatamente a criação de situações de aprendizagem que 

permitam ao aluno desenvolver atividades matemáticas ricas e produtivas. Este problema 

poderá ser mais acentuado na atualidade, na medida em que, o Programa de Matemática 

e as Metas Curriculares para o Ensino Básico em vigor, instituindo-se como documentos 

oficiais e orientadores do processo de ensino e aprendizagem, concedem às instituições 

de ensino, bem como, aos professores, autonomia na seleção dos recursos e metodologias 

adequadas aos seus alunos, não expondo exemplos metodológicos (idem). 

Contrariamente, e considerando Leite (2014), o Programa de Matemática de 2007 era rico 

em orientações metodológicas e didáticas, situação que ajudava a minimizar o problema 

já referido.    

De forma a atenuar este problema, importa frisar que, em primeiro lugar urge a 

compreensão, por parte dos docentes, da diferença entre tarefa e atividade e, em segundo 

lugar, da importância e diversidade de tarefas. 

Frequentemente, no seio das instituições escolares e, concretamente no 

vocabulário da educação é utilizado o termo “atividade”. É certo que, a sua utilização está 

intimamente ligada à intenção, por parte do professor, de o aluno desenvolver um papel 

ativo na sua aprendizagem, acarretando, erradamente, a generalização do termo a outros 

totalmente distintos, por exemplo “exercício”, “problema”, “projeto”, que, pelo contrário 

são tarefas (Ponte, 2014).  

Segundo Ponte (2014) a atividade pode ser mental ou física e é associada, 

principalmente, ao aluno e às ações que desenvolve numa determinada situação. Pelo 

contrário, a tarefa é, habitualmente, proposta pelo professor sendo interpretada pelo 

aluno, dando origem a uma ou a várias atividades distintas (Ponte 2004, 2014). Deste 

modo, Ponte (2014) afirma que a tarefa 

(…) representa apenas o objetivo de cada uma das ações em que a atividade se 

desdobra e é exterior ao aluno (embora possa ser decidida por ele) (idem, p. 15). 
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As tarefas podem, conforme a proposta de execução, a organização e capacidade 

dos alunos e os conteúdos envolvidos proporcionar atividades diversas e ser uma mais-

valia na aprendizagem. Por tudo isto, as tarefas são consideradas como o  

(…) ponto de partida para a aprendizagem dos alunos (…) (Ponte, 2014, p.26).  

Naturalmente, o professor que valorize o papel ativo do aluno na aprendizagem, 

necessita, principalmente, de compreender a noção de tarefa e consequentemente, ser 

conhecedor da existência de diversas tarefas matemáticas (Ponte, 2004), das quais 

importa destacar: 

 Problema; 

 Exercício; 

 Investigação; 

 Exploração; 

 Trabalho de projeto. 

Efetivamente existe uma variedade de tarefas, as quais, Ponte (2005) considera 

serem analisadas segundo duas dimensões principais: o grau de estruturação da tarefa e o 

grau de desafio matemático que suscitam. 

A estruturação da tarefa está relacionada ao grau de explicitação da mesma, o que 

origina tarefas abertas e fechadas. Assim, uma tarefa de grau de estruturação fechado 

consiste na apresentação óbvia dos dados facultados bem como do objetivo da mesma. 

Pelo contrário, uma tarefa cujo grau de estruturação é aberto comporta alguma 

indeterminação na apresentação dos dados ou do objetivo pretendido.  

O grau de desafio numa tarefa matemática depende da perceção da dificuldade do 

assunto, ou seja, do conhecimento quase imediato, ou não, do método de resolução. O 

grau de desafio varia, entre o valor reduzido e elevado (Ponte 2004, 2005, 2014). 

Partindo da interseção das dimensões acima consideradas, obtêm-se quatro tipos 

fundamentais de tarefas matemáticas: 

 Exercício – tarefa de estruturação fechada e de desafio reduzido; 

 Problema – tarefa de estruturação fechada e de desafio elevado; 

 Exploração – tarefa de estruturação aberta e de desafio reduzido; 

 Investigação – tarefa de estruturação aberta e de desafio elevado. 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

95 

As tarefas acima indicadas são, mediante o grau de estruturação e de desafio, 

apresentadas por Ponte (2004) na seguinte figura: 

 

Figura 28: Relação entre diversos tipos de tarefas, em termos do seu grau de desafio e de abertura. 

Adaptado de (Ponte J. P., 2004) 

Ponte (2005) afirma que a diversificação de tarefas é importante, pois, cada tarefa, 

conforme as dimensões, desempenha um papel relativo à aprendizagem. Assim, as tarefas 

de estrutura fechada (exercícios e problemas) auxiliam no desenvolvimento do raciocínio 

matemático, dado exigirem uma relação entre os dados e os resultados. Apesar desta 

característica comum, exercícios e problemas são tarefas distintas. Os exercícios 

caracterizam-se por serem processos rotineiros, mecanizados e repetitivos, isto é, quando 

o aluno dispõe, imediatamente, de conhecimentos prévios para obter o resultado final 

(Ponte, 2004; Dias, Viseu, Cunha & Martins, 2013). Este tipo de tarefas permite, aos 

alunos, aplicar e consolidar conhecimentos anteriormente adquiridos (idem). 

Contrariamente, os problemas possuem um grau de desafio mais elevado, o que faz com 

que o aluno não disponha, imediatamente, da solução ou do procedimento de resolução 

(Ponte, 2004; Dias, Viseu, Cunha & Martins, 2013). 

Na ótica de vários autores (Abrantes, Leal, Teixeira & Veloso, 1997; Ponte & 

Estrada, 2000; Abrantes, 2004), a resolução de problemas institui-se como sendo uma das 

atividades primordiais do ensino da Matemática. Daí que, os professores devam ser 

conhecedores, também, das características fundamentais de um bom problema, 

estabelecidas pelo NCTM (2007) que são: 

 Ser problemático, isto é, partir de uma situação que faça sentido e cuja resolução 

não esteja totalmente acessível; 

 Ser desafiante e interessante do ponto de vista matemático; 
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 Ser adequado, possibilitando relacionar o conhecimento que os alunos já possuem, 

de modo a que, os novos conhecimentos e capacidades possam ser adaptados e aplicados 

para resolver as tarefas.  

Anuente com George Pólya (2003) o professor deverá propor, aos alunos, 

problemas que desafiem as suas capacidades matemáticas e que permitam estimular o 

gosto pela descoberta, funcionando como a condição fundamental para desenvolver o 

gosto e a perceção da natureza da disciplina.  

A primordialidade conferida à resolução de problemas suscitou a apresentação de 

vários modelos para ensinar a resolver este tipo de tarefas. Assim, salienta-se, o modelo 

de Fernandes, Vale, Fonseca e Pimentel, adapto do modelo de Pólya, que originou um 

modelo de resolução de problemas destinado a alunos do ensino básico (Vale & Pimentel, 

2004), cujas etapas de resolução e respetiva explicitação, encontram-se descritas no 

seguinte quadro (quadro 2): 

Quadro 2: Modelo de resolução de problemas (Vale & Pimentel, 2004) 

Etapas do Modelo de Resolução de 

Problemas 

Descrição das Etapas do Modelo de 

Resolução de Problemas 

Ler e Compreender o problema 

1. Ler toda a informação; 

2. Identificar os dados e as condições 

do problema apresentado; 

3. Analisar e discutir todas as palavras 

e expressões do problema; 

4. O professor deverá colocar 

questões, de forma a facilitar o 

entendimento do pretendido na situação 

problemática. 

Fazer e executar um plano 

1. Selecionar a estratégia e sua 

utilização para a resolução do problema; 

2. Recordar problemas semelhantes, o 

que poderá ajudar; 

3. Identificar os dados principais; 

4. Implementar as estratégias 

escolhidas. 

Verificar a Resposta 

1. Verificar se os resultados obtidos 

estão em conformidade com a 

interpretação do problema. Caso 

contrário, os cálculos devem ser 

verificados ou mudar a estratégia. 
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 Em súmula, um problema comporta um grau de dificuldade mais elevado, 

enquanto que, um exercício contém uma questão que, os alunos, poderão resolver 

facilmente. 

Considerando a afirmação de Ponte (2005), as tarefas de estrutura aberta 

(investigações e explorações) são importantes para o desenvolvimento de capacidades 

como a autonomia, a capacidade de encarar situações complexas, a organização, entre 

outras. À semelhança das tarefas anteriormente mencionadas, também, existe uma 

distinção entre tarefas de investigação e exploração. 

A justificação da importância das tarefas de investigação no ensino é análoga aos 

argumentos comprovativos da importância dos problemas, acrescentando a participação 

ativa dos alunos desde a primeira fase do processo, ou seja, desde a formulação das 

questões a resolver (Ponte, 2004). Uma tarefa de investigação, é, portanto, um problema 

proposto num sentido mais aberto, isto é, suscita nos alunos a procura de uma resposta, 

bem como, dos diferentes métodos e caminhos. Em contrapartida, uma tarefa de 

exploração permite que o aluno inicie o trabalho desde logo, sem que haja necessidade de 

muito planeamento. Assim, a diferença entre as tarefas de investigação e exploração 

reside no grau de desafio (idem). 

Existem, ainda duas dimensões importantes das tarefas, a duração e o contexto. A 

duração da tarefa pode ser classificada como sendo curta, média e longa, isto é, a tarefa 

poderá demorar alguns minutos, dias, semanas ou meses, situação ilustrada na figura 

seguinte (figura 29): 

 

 

Figura 29: Classificação de tarefas quanto à duração. Adaptado de (Ponte J. P., 2004) 

Efetivamente, como se verifica na figura 29, os exercícios são tarefas de curta 

duração, os problemas, as tarefas de exploração e de investigação têm duração média e, 

um projeto caracteriza-se por ser uma tarefa de longa duração.  



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

98 

Os projetos, cujas características são semelhantes às das tarefas de investigação, 

apenas, diferem na duração necessária para a sua realização (Ponte, 2004). As tarefas de 

longa duração, das quais se destacam os projetos, podem suscitar aprendizagens 

profundas e interessantes, no entanto, comportam elevados riscos de os alunos se 

dispersarem e entrarem num impasse frustrante. 

Por último, os exercícios, problemas, investigações e explorações podem 

surgir num contexto real, semirreal ou puramente matemático. As tarefas podem 

surgir associadas a situações da realidade (contexto real), ou, a situações, 

exclusivamente, matemáticas sem qualquer relação com a realidade e exigindo uma 

maior capacidade de abstração (contexto puramente matemático). O contexto 

semirreal, muito comum em problemas e exercícios, ocorre, quando na tarefa em 

causa, surjam situações associadas à realidade, as quais, apresentam pouco 

significado para o aluno, acabando por ser um contexto quase tão abstrato como o 

contexto puramente matemático (Ponte, 2004, 2005). 

As tarefas propostas pelo professor, na sala de aula, marcam, de forma 

fundamental, o ensino que este realiza. Contudo, os exercícios têm mantido um papel 

privilegiado no processo de ensino e aprendizagem, de tal forma que, os professores 

esquecem a existência de outras tipologias de tarefas. Com efeito, diversos documentos 

de orientação curricular, como o Relatório Matemática 2001 (APM, 1998) recomendam 

que o professor varie, na medida do possível, as tarefas a propor aos alunos. Para além 

disto, o NCTM (1994) recomenda que, as tarefas a propor aos alunos devem, entre outros, 

apresentar a Matemática como uma atividade humana em constante desenvolvimento. 

Deste ponto em diante, as atenções serão vocacionadas para a proposta de 

intervenção. Esta destina-se à apresentação de uma sequência de tarefas para trabalhar os 

conteúdos do domínio “Números e operações”, tendo em conta as orientações do 

Programa de Matemática para o Ensino Básico de 2013 e as Metas Curriculares de 

Matemática de 2012.  

Como referido anteriormente, a diversificação de tarefas no processo de ensino e 

aprendizagem é uma mais-valia para o sucesso da aprendizagem dos alunos, por isso, a 

proposta de intervenção contempla tarefas de diversos tipos, tais como, exercícios, 

problemas, explorações e investigações.   

 

 

 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

99 

4.2. Objetivos, pertinência e organização da proposta de intervenção  

A Matemática é, desde há muito tempo, conhecida como a disciplina, na qual, os 

níveis de insucesso são elevados (Silva & Martins, 2000; Abrantes, 2004), situação que 

desencadeou vários estudos com o intuito de colmatar as causas desta situação. Nesses 

estudos, por vezes controversos, várias causas são atribuídas aos maus resultados, bem 

como, sugeridas muitas soluções. Todavia, há quem julgue que a aprendizagem ocorre 

por mera transmissão de saberes do professor para os alunos (Abrantes, 2004; Menezes, 

2011). Essa forma de perspetivar o ensino é muito redutora, pois, consiste num ensino 

repetitivo isento de tarefas motivadoras. Outros há que atribuem, meramente, as causas 

do insucesso aos alunos e à sua falta de aptidão para tal ciência, ou, ao caráter abstrato e 

teórico da disciplina (Canário, 1997). 

 Um aspeto comum à maioria dos estudos é o facto de não considerar as práticas 

docentes como proporcionadoras do insucesso. Independentemente das controvérsias das 

investigações, urge que o docente encare o ensino da Matemática como uma experiência 

rica e estimulante que ocorre por construção e não por absorção, ou por repetição de 

mecanismos (Abrantes, Leal, Teixeira & Veloso, 1997). Por outras palavras, é importante 

que os docentes desenvolvam tarefas diversificadas que auxiliem os seus alunos a 

compreender a disciplina, a sua utilidade e aplicabilidade, isto é, que o professor seja 

capaz de dar sentido à Matemática (Canário, 1997, p.26). É nesta dimensão que se 

enquadra a História da Matemática, pois, permite dar sentido à disciplina, pela 

possibilidade de responder aos porquês, explicar a origem da Matemática e, ainda, revelar 

a sua dimensão humana, cultural e social.  

Na PES tive oportunidade de integrar breves notas históricas que, por um lado, 

geraram um feedback positivo, por parte dos alunos, e por outro lado, permitiram 

constatar as dificuldades que essa integração gera no trabalho docente, pois, a escassez 

de recursos dificulta o trabalho docente.  

Considerando as consequências anteriormente indicadas e, aliando-as à 

impossibilidade de integrar outras tarefas históricas na minha PES, propus-me a elaborar 

uma proposta de intervenção para o 5.º ano do EB, concretamente, para o domínio 

“Números e operações”.  

Naturalmente, esta proposta de intervenção foi elaborada para servir de base e de 

inspiração à criação de mais, melhores e variadas tarefas matemáticas de cariz histórico, 

por outras palavras, o pretendido é disponibilizar a matéria-prima para futuros trabalhos. 
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Optei pelo 5.º ano do EB por ter sido o ano, no qual, realizei a minha PES e, também, por 

considerar que, neste nível de escolaridade, existe um desfasamento nas tarefas 

relativamente ao 1.º CEB. A opção pelos conteúdos referentes ao domínio “Números e 

operações” consistiu no facto de, como indica Pedroso (2013), os alunos sentirem muitas 

dificuldades na aprendizagem dos conteúdos relativos ao subdomínio “Números racionais 

não negativos”. Na escolha do domínio alvo de investigação, também pesou, aquando da 

análise aos manuais, a constatação da existência de poucas notas históricas relativamente 

aos restantes domínios. 

Por fim, os objetivos orientadores desta proposta de intervenção foram:  

 pesquisar sobre a existência de desenvolvimentos históricos relacionados com os 

conteúdos a desenvolver no 5.º ano de escolaridade, concretamente, no domínio 

“Números e operações”; 

 selecionar a informação mais pertinente aos conteúdos a desenvolver;  

 apresentar tarefas históricas para o desenvolvimento dos conteúdos do domínio 

em análise; 

 descrever as tarefas propostas, como forma de elucidar e motivar os docentes. 

Por uma questão de organização, apresentámos para cada tarefa proposta um 

“Guia de Orientação”, cujo modelo expomos de seguida: 

Modelo do Guia de Orientação 

1. Tarefa 

Designação e numeração atribuída a cada tarefa. 

2. Domínio da Matemática  

Conteúdo geral a abordar de acordo com o Programa de Matemática (MEC, 2013) 

e Metas Curriculares (MEC, 2012). 

2.1. Subdomínio da Matemática 

Conteúdo específico a abordar de acordo com o Programa de Matemática (MEC, 

2013) e Metas Curriculares (MEC, 2012). 
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3. Objetivo Geral e Descritores 

Cada tarefa estará relacionada com vários conteúdos matemáticos, por isso, serão 

estabelecidos os descritores. Concretamente, os descritores são objetivos específicos que 

designam os desempenhos precisos que os alunos devem atingir com a realização da 

tarefa proposta. Obviamente, os descritores serão, sempre que possível, estabelecidos em 

conformidade com as Metas Curriculares do Ensino Básico (MEC, 2012). 

4. Objetivos 

Indubitavelmente, serão, igualmente, determinados os objetivos que se pretendem 

atingir, em cada tarefa, com o recurso à informação histórica. 

5. Interdisciplinaridade   

Sempre que haja necessidade aparecerá no Guia de Orientação uma proposta de 

interdisciplinaridade, onde se indica as áreas curriculares, para além da Matemática, que 

se podem trabalhar com a realização da tarefa proposta. Claro está que o aparecimento, 

ou não, deste ponto nos Guias de Orientação, alterará a ordem numérica deste modelo. 

3.4. Domínio  

Conteúdo geral a abordar de acordo com o Programa da área curricular com a qual 

se estabelece a interdisciplinaridade. 

3.4.1.  Subdomínio  

Conteúdo específico a abordar de acordo com o Programa da área curricular com 

a qual se estabelece a interdisciplinaridade. 

3.5. Objetivo Geral e Descritores 

Cada tarefa estará, também, relacionada com um conteúdo da área curricular com 

a qual se estabelece a interdisciplinaridade, por isso, serão estabelecidos os descritores. 

Os descritores são objetivos específicos que designam os desempenhos precisos que os 

alunos devem atingir com a realização da tarefa proposta. Obviamente, os descritores 

serão, sempre que possível, estabelecidos em conformidade com o Programa da área 

curricular com a qual se estabelece a interdisciplinaridade. 
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6. Materiais 

Indicação dos materiais necessários para a concretização de cada tarefa. Os 

materiais, disponibilizados são editáveis, isto é, cada docente poderá adaptar as tarefas às 

suas necessidades e características da turma. Considerando os objetivos de cada tarefa 

existirão materiais imprimíveis ou em suporte digital. 

7. Descrição 

Descrição da proposta de operacionalização da tarefa no processo de ensino e 

aprendizagem. Considerando a extensão de algumas descrições e sendo o objetivo 

facilitar a leitura e perceção da sugestão de operacionalização, em cada tarefa, surgem, 

no decorrer da explicitação, marcadores de organização textual que, como é evidente, 

variam conforme a tipologia das tarefas. 

 Importa salientar que, as tarefas apresentadas são passiveis de alteração, por parte 

do docente, sendo o objetivo proporcionar a matéria-prima, para que, a partir daqui os 

professores se sintam motivados e capacitados a integrar a História da Matemática no 

ensino da Matemática. A leitura da descrição de cada tarefa, não dispensa a consulta de 

todos os recursos preparados, dado serem informações complementares. 

8. Tipo de tarefa 

Neste ponto será feita uma caracterização da tarefa de acordo com as dimensões 

consideradas no ponto 4.1 do presente trabalho. Portanto, cada tarefa será considerada um 

exercício, problema, exploração ou investigação. Importa salientar que, face à extensão 

de algumas tarefas a caracterização será feita tendo em conta a predominância das 

características em análise. 

4.3.   Apresentação da Proposta de Intervenção 

Este ponto do presente trabalho destina-se à apresentação da proposta de 

intervenção que visa a inclusão da História da Matemática no 5.o ano do EB através de 

um conjunto de tarefas matemáticas. É nesta secção do presente trabalho que vão florescer 

as “matérias-primas”, isto é, as tarefas que visam motivar e elucidar os docentes para a 

inclusão da História da Matemática no ensino da Matemática. Esperamos assim que, as 

tarefas sirvam como fonte de inspiração à adequação ou alteração das propostas 
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apresentadas, mediante os objetivos que o docente pretender alcançar ou à elaboração de 

outras tarefas. 

Previamente, à apresentação das tarefas propostas é pertinente fazer alusão à 

ferramenta base de todas as tarefas. Esta ferramenta consiste na organização de um Baú 

Matemático, cuja principal finalidade é servir de arquivo para todas as informações 

necessárias à execução das tarefas. Obviamente, as vantagens deste material acrescem 

pela possibilidade de organizar toda a informação e por estar disponível, a qualquer 

momento, para consulta na sala de aula. Pelas suas dimensões torna-se de fácil transporte, 

portanto, se a qualquer momento for necessário trocar de sala, facilmente acompanhará a 

turma. Esta ferramenta poderá ser construída com materiais recicláveis, sendo, por 

exemplo, a sua estrutura uma caixa de sapatos e o revestimento exterior feito com restos 

de cartolinas, revistas ou jornais (figura 30).  

 

Figura 30: Exemplo da estrutura exterior do Baú proposto 

O Baú Matemático foi pensado e organizado em cinco secções: “A história 

ajuda”; “Curiosidades Matemáticas”; “Jogos Matemáticos”; “Explora” e “Biblioteca 

de Matemáticos”. Estas secções serão consultadas pelo professor ou pelos alunos, no 

decorrer da execução das tarefas propostas no presente trabalho. Esta situação acontecerá, 

uma vez que, em cada tarefa surgirá um momento no qual aparecerá a indicação da secção 

a consultar. 

Efetivamente, cada secção do Baú Matemático contemplará informações distintas. 

(figura 31) Na secção “A história ajuda” deverão encontrar-se notas históricas que darão 

informações específicas para a realização de determinada tarefa. Os alunos dirigir-se-ão 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

104 

a esta secção sempre que solicitado na tarefa que estão a desenvolver, quer isto dizer que, 

não será o docente a informar sobre os passos de determinado método/procedimento, 

sendo a HM que ajudará na obtenção de respostas. Nas “Curiosidades Matemáticas”, tal 

como o próprio nome indica, estarão disponíveis informações que darão resposta ao 

desejo, dos alunos, de saber mais sobre determinado conteúdo/procedimento, 

funcionando como um complemento à aprendizagem. Para além disto, nesta secção, 

poderão surgir curiosidades suscetíveis a integração no início do ano letivo, como por 

exemplo, o significado da palavra Matemática (Apêndice 5). A secção “Jogos 

Matemáticos” deverá ser preenchida com jogos desenvolvidos ao longo da HM, bem 

como, informações sobre a origem de cada um. Na divisão “Explora” estarão contidas 

informações que funcionarão como curiosidade e, em simultâneo, como aplicação prática 

por intermédio da resolução de determinadas questões. Por fim, a “Biblioteca de 

Matemáticos” consiste na apresentação de biografias de matemáticos.  

 

Figura 31: Exemplo da estrutura interior do Baú proposto 
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Guia de Orientação 

1. Tarefa 1: “Viagem ao Mundo dos Números” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.                

2.1. Subdomínio da Matemática: Números naturais. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer os números naturais. 

 Usar o termo “número natural”; 

 Usar o termo “elementos de um conjunto”; 

 Representar um subconjunto do conjunto de números naturais; 

 Usar os símbolos e . 

4. Objetivos 

 Associar factos da História do Homem com o desenvolvimento dos sistemas de 

numeração; 

 Enumerar algumas motivações que levaram à criação dos sistemas de numeração; 

 Associar as motivações da criação de sistemas de contagem com a designação 

“número natural”; 

 Saber como os algarismos atuais chegaram à Península Ibérica. 

5. Interdisciplinaridade: História e Geografia de Portugal. 

5.1. Domínio: A península Ibérica: dos primeiros povos à formação de Portugal 

(século XII) (MEC, 2013, p.4).   

5.1.1. Subdomínio: As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 

(MEC, 2013, p.4). 

5.2. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer e compreender as primeiras comunidades humanas da Península Ibérica (MEC, 

2013, p.4). 

 Caracterizar o modo de vida das primeiras comunidades humanas, destacando a 

economia recolectora, nomadismo, primeira divisão de tarefas e o tipo de 

instrumentos utilizados (MEC, 2013, p.5);  
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Conhecer e compreender as características das primeiras comunidades agropastoris da 

Península Ibérica (MEC, 2013, p.5). 

 Relacionar as alterações ocorridas no fim da Idade do Gelo com a prática da 

agricultura e da pastorícia (MEC, 2013, p.5); 

 Comparar o modo de vida das primeiras comunidades recolectoras com o das 

comunidades agro-pastoris, salientando a importância de novas técnicas e dos novos 

instrumentos no progresso da humanidade (MEC, 2013, p.5). 

6. Materiais 

- História: Viagem ao Mundo dos Números (Apêndice 6); 

- Animação da História: Viagem ao Mundo dos Números (Apêndice 7); 

- Jogo Quiz: Viagem ao Mundo dos Números (Apêndice 8); 

- Registo Quiz: Viagem ao Mundo dos Números (Apêndice 9). 

7. Descrição 

A tarefa foi concebida para ser desenvolvida no 5.o ano do EB, concretamente, 

como introdução ao subdomínio “Números naturais”.  

1.a etapa: A proposta de operacionalização da tarefa, começa com a leitura da 

história “Viagem ao Mundo dos Números” (Apêndice 6), ficando a cargo do docente a 

escolha do leitor, tendo em atenção as características da turma. Para uma melhor 

compreensão e motivação dos alunos foi elaborado um documento em suporte 

multimédia, PowerPoint (Apêndice 7) ilustrativo da história.  

2.a etapa: Após a leitura, é proposta a realização de um Quiz (Apêndice 8) que 

consiste num jogo, no qual, os participantes têm que responder às questões colocadas, 

sendo, geralmente, utilizado no ensino como uma ferramenta de consolidação e avaliação 

formativa das aprendizagens. Um dos objetivos da realização do Quiz é inferir a perceção 

dos alunos relativamente à história lida e, em simultâneo, aproveitar aspetos históricos 

para explicitar os termos “número natural” e “elemento de um conjunto”, bem como, 

levar os alunos a representar subconjuntos dos conjuntos de números naturais. Antes de 

iniciar o jogo, deverá ser distribuído aos alunos a folha de registo (Apêndice 9), na qual, 

serão registadas as respostas dadas, para que, lhes seja possível, mais tarde, consultar o 

registo da informação.  
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3.a etapa: O professor deverá organizar a turma em 6 grupos de 3, ou 4 elementos, 

conforme o número de alunos.  

Regras do Jogo Quiz 

Obviamente, o jogo possuiu algumas regras, tais como: 

 a tarefa deve ser jogada num tom de voz moderado;  

 os alunos têm 15 segundos para, em grupo, responder às questões; terminado o 

tempo responderá o porta-voz de cada grupo quando solicitado pelo docente (moderador 

do jogo);  

 após, a resposta de todos os grupos, o moderador deverá selecionar as opções 

escolhidas pelos grupos até obter a resposta correta; todos os alunos deverão registar os 

resultados na ficha de registo, bem como, a respetiva pontuação obtida;  

 as questões da folha de registo deverão estar tapadas com uma folha opaca e os 

alunos só poderão passar para a questão seguinte quando o moderador autorizar.  

Interdisciplinaridade 

A tarefa, para além de, averiguar as aprendizagens dos alunos e de remeter para 

os conteúdos, solicita, na última questão a realização de um trabalho interdisciplinar, 

neste caso, com a disciplina de História e Geografia de Portugal. A proposta 

interdisciplinar tem como objetivo evitar questões, por parte dos alunos, que possam 

colocar o professor de Matemática perante um conjunto de conhecimentos que 

parcamente domina, dando a possibilidade aos alunos de compreender que a Matemática 

se desenvolveu em função de contextos políticos e sociais, associando o desenvolvimento 

histórico com o progresso da Matemática. O trabalho interdisciplinar, poderá ser feito 

com a orientação dos docentes das duas disciplinas, podendo surgir como parte integrante 

da avaliação de ambas, ficando ao critério do/s docente/s a distribuição dos 20 pontos 

restantes para a última questão da tarefa. 

Transversalidade da informação histórica 

O conto da história “Viagem ao Mundo dos Números” é uma tarefa que, 

devidamente adaptada, poderá ser implementada em qualquer ano escolar do Ensino 

Básico. A transversalidade da informação possibilita a sua realização no início do ano 

letivo como forma de iniciar o ensino/aprendizagem da Matemática, ou, na introdução a 

um novo capítulo relacionado com os números. 
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8. Tipo de tarefa 

A tarefa evidencia-se por ser um jogo, que segundo Ponte (2005), caracteriza-se 

como sendo um problema. 

O jogo é considerado um problema porque, apesar de possuir regras bem definidas 

e o objetivo ser ganhar, o alcance de uma estratégia ganhadora pode surgir, para o aluno, 

como um problema de difícil resolução. 
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Guia de Orientação  

1. Tarefa 2: “Calcular à Moda Antiga” 

2. Domínio da Matemática: Álgebra.      

2.1. Subdomínio da Matemática: Expressões algébricas. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer e aplicar as propriedades das operações (MEC, 2012, p. 35). 

 Conhecer as prioridades convencionadas das operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão e utilizar corretamente os parênteses (MEC, 2012, p. 35); 

 Reconhecer as propriedades associativas e comutativas da adição e da multiplicação 

(MEC, 2012, p. 35); 

 Reconhecer as propriedades distributivas da multiplicação relativamente à adição e 

à subtração e representá-las algebricamente (MEC, 2012, p. 35); 

 Identificar o 0 e o 1 como elementos neutros da adição e da multiplicação (MEC, 

2012, p. 35); 

 Identificar o 0 como elemento absorvente da multiplicação (MEC, 2012, p. 35). 

4. Objetivos 

 Utilizar algoritmos distintos dos habituais para efetuar operações aritméticas; 

 Efetuar operações pelo método chinês; 

 Efetuar operações pelo método de Nappier; 

 Efetuar operações pelo método Galley; 

 Diversificar a cultura Matemática; 

 Compreender o desenvolvimento matemático como proporcionador da simplificação 

dos conteúdos e dos procedimentos. 

5. Materiais 

- Enunciado - Cilindros de Contagem – Adição (Apêndice 10); 

- Superfície Plana Cilindros de Contagem – Adição (Apêndice 11); 

- Enunciado - Cilindros de Contagem – Subtração (Apêndice 12); 

- Superfície Plana Cilindros de Contagem – Subtração (Apêndice 13); 

- Enunciado - Ossos de Napier (Apêndice 14); 
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- Representação do Algoritmo Ossos de Napier (Apêndice 15); 

- Procedimento do Método Ossos de Napier (Apêndice 16); 

- Enunciado - “Galeão/Galley” (Apêndice 17); 

- PowerPoint – Explicação do Método Gelosia/Galey (Apêndice 18); 

- Procedimento do Método Galeão/Galey (Apêndice 19). 

6. Descrição 

O professor poderá iniciar a aula com a revisão da informação histórica aprendida 

na tarefa 1, aproveitando para reforçar que o constante progresso das sociedades originou, 

em cada uma, o desenvolvimento de sistemas de contagem e de cálculo. Como forma de 

interligar as informações históricas, o professor poderá, ainda, referir que todas as 

sociedades mencionadas anteriormente desenvolveram, a par do seu sistema de 

numeração, métodos distintos para a realização das operações aritméticas. Após este 

momento, deverá ser dito, aos alunos, que irão aprender a efetuar cálculos “à moda 

antiga”.  

1.a etapa: O professor deverá distribuir o enunciado “Cilindros de Contagem - 

Adição” (Apêndice 10) que enceta por apresentar uma nota informativa designada 

“Sabias que…”, na qual, é apresentada informação histórica referente à tarefa a ser 

executada. Posto isto, o docente poderá solicitar a um, ou a vários alunos, aleatoriamente, 

a leitura da informação contida no campo “Sabias que…”. Dada a leitura da informação 

histórica, deverá ser efetuado um diálogo, em grande grupo, como forma a clarificar a 

informação lida.  

2.a etapa: Seguidamente, os alunos, devem passar para a leitura da primeira 

instrução da tarefa e, assim, começar a calcular com a “Superfície Plana dos Cilindros de 

Contagem – Adição” (Apêndice 11), cabendo ao professor a escolha da utilização da 

escrita chinesa ou da escrita atual. O cálculo com o material “Superfície Plana dos 

Cilindros de Contagem – Adição”, como forma a minimizar a distração e promover a 

compreensão dos alunos, deverá ser realizado sob orientação do professor em grande 

grupo. Assim, o docente deverá solicitar a um aluno, aleatoriamente, a leitura da primeira 

instrução de cálculo, repetindo o processo para os restantes passos da tarefa. As instruções 

referentes ao processo de cálculo, surgem anexas à tarefa, pelo que deverá ser impressa 

em formato A3, com o intuito de facilitar a compreensão dos alunos no seu decorrer.  
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3.a etapa: Terminada a tarefa, o professor deverá solicitar, aos alunos, a 

verificação do resultado através do algoritmo da adição atual e, a partir deste momento, 

poderão ser explicadas as propriedades da adição.  

4.a etapa: Segue-se a utilização do material “Superfície Plana dos Cilindros de 

Contagem - Subtração” (Apêndice 12 e 13), cuja operacionalização poderá ser semelhante 

à utilização do material “Superfície Plana dos Cilindros de Contagem – Adição”.  

 Caso o professor deseje, poderá optar por trabalhar as “Superfície Plana Cilindros 

de Contagem - Adição” e “Superfície Plana Cilindros de Contagem - Subtração”, em 

conjunto, relacionando as operações em questão. 

5.a etapa: A tarefa “Ossos de Napier” foi concebida para desenvolver os 

conteúdos relativos ao algoritmo da multiplicação. A proposta de operacionalização desta 

tarefa, é semelhante às anteriores, ou seja, o professor deverá distribuir o enunciado 

“Ossos de Napier” (Apêndice 14), remetendo os alunos para a leitura da nota histórica 

que inicia a tarefa.  

Baú Matemático 

Previamente à exploração do método, os alunos deverão ser conhecedores dos 

procedimentos de cálculo (Apêndice 16). Para tal, deverão deslocar-se ao Baú 

Matemático, especificamente à secção “Curiosidades Matemáticas”, na qual, estará 

disposto um guião esclarecedor do método. Todavia, o docente, tendo em conta as 

características da turma, poderá optar por ser o próprio a explicar o procedimento.  

6.a etapa: Em seguida, os alunos deverão explorar o algoritmo “Ossos de Napier” 

(Apêndice 15), como forma de responder aos desafios que lhe serão colocados na tarefa. 

O processo de contagem “Ossos de Napier” é um método, quase tão simples como o atual 

e, por isso, o professor poderá explorar as propriedades da multiplicação através deste, 

requerendo no final da tarefa a confirmação dos resultados obtidos com recurso ao 

algoritmo atual. 

 7.a etapa: A tarefa “Galeão/Galey” (Apêndice 17) destinada ao algoritmo da 

divisão, deverá ser explorada de forma análoga às anteriores. Porém, devido à sua 

complexidade, sugere-se a orientação, passo a passo, pelo professor, auxiliando-se num 

documento em suporte multimédia, PowerPoint (Apêndice 18).  
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Baú Matemático 

Para além disso, o docente poderá remeter os alunos para o Baú Matemático, onde 

estará disposto um guião esclarecedor do procedimento do método (Apêndice 19).  

8.a etapa: Após a realização da tarefa, o professor poderá pedir aos alunos que 

realizem o cálculo com o algoritmo atual, de forma a mostrar-lhes as semelhanças de 

ambos os métodos. Apesar das suas semelhanças, a explicitação das propriedades da 

divisão deverá ser feita, posteriormente, com base no algoritmo atual.  

Biblioteca de Matemáticos 

No Baú Matemático, na secção “Biblioteca de Matemáticos”, estará disponível 

uma nota biográfica do matemático John Napier que poderá ser consultada, 

espontaneamente pelos alunos, dada a grande quantidade de informação histórica 

utilizada nesta tarefa. 

7. Tipo de tarefa 

Esta tarefa caracteriza-se como sendo uma exploração, pois permite que o aluno 

inicie o trabalho imediatamente, sem que seja necessário muito planeamento. É uma 

tarefa com um grau de desafio reduzido, cujo o conhecimento do método de resolução é 

quase imediato. 
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Guia de Orientação  

1. Tarefa 3: “Ouri da Sorte ou do Azar” 

2. Domínio da Matemática: Números e operações.        

2.1. Subdomínio da Matemática: Números naturais. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer e aplicar as propriedades dos divisores (MEC, 2012, p. 29). 

 Saber os critérios de divisibilidade por 3, 4 e 9 (MEC, 2012, p. 29). 

4. Objetivos 

 Promover a descoberta de novos conteúdos; 

 Conhecer várias formas de expressar a utilidade Matemática; 

 Reconhecer a importância da cultura africana no desenvolvimento matemático; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Regras do Jogo “Ouri da Sorte ou do Azar” (Apêndice 20);  

- Tabuleiro de jogo (Apêndice 21); 

- Sementes; 

- Cartões da sorte ou do azar (Apêndice 22); 

- Área de registo: “Sorte ou azar?” (Apêndice 23); 

- Ouri (Apêndice 24). 

6. Descrição 

A tarefa “Ouri da Sorte ou do Azar” foi idealizada como um recurso introdutor ao 

subdomínio “Números naturais”, concretamente, aos “Critérios de divisibilidade por 3, 4 

e 9” (MEC, 2012, p. 29). O objetivo geral da tarefa é levar os alunos a inferir que os 

algarismos da sorte são divisíveis por 3, 4 ou 9, mediante a área de jogo que 

escolherem/receberem e, como consequência, que os algarismos do azar não são 

divisíveis por 3, 4 ou 9. Para isso, foram construídos 3 tabuleiros com 6, 8 e 18 casas de 

jogo (Apêndice 21). O “Ouri da Sorte ou do Azar” será jogado por dois alunos, portanto, 

no tabuleiro com 6 casas, cada jogador só poderá jogar nas 3 casas dispostas 
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horizontalmente junto a si e, os algarismos da sorte serão divisíveis por 3. Nas áreas de 

jogo com 8 e 18 casas, o processo será idêntico ao anterior e, os algarismos da sorte serão 

divisíveis por 4 e 9, respetivamente.  

1.a etapa: Sugere-se, que previamente ao início do jogo, o docente esclareça que 

o “Ouri da Sorte ou do Azar” é uma adaptação do jogo “Ouri” e, em seguida, explique, 

cuidadosamente, as regras do jogo adaptado (Apêndice 20). Previamente ao início do 

jogo, o docente deverá, também, proceder à distribuição do tabuleiro de jogo, bem como 

dos cartões da sorte ou do azar (Apêndice 22).  

2.a etapa: Durante o jogo, os alunos deverão preencher uma ficha de registo 

(Apêndice 23), na qual, deverão indicar os algarismos da sorte ou do azar.  

3.a etapa: Terminada a tarefa, sugere-se um diálogo em grande grupo, a partir do 

qual, o docente, poderá receber feedback das conclusões dos alunos, as quais deverão ser 

registadas na ficha de registo (Apêndice 23) para futura consulta da informação. Partindo 

das conclusões da turma, o professor poderá mediar o ensino dos critérios de 

divisibilidade.  

Baú Matemático 

A informação histórica nesta tarefa passa pela informação da origem do “Ouri” e, 

consequente, exaltação da cultura africana no desenvolvimento matemático (Apêndice 

24). Desta feita, o professor poderá remeter para o Baú Matemático, concretamente para 

a secção “Jogos Matemáticos”, na qual, estará disponível a informação histórica, tanto no 

início, como no final da tarefa, ou, ainda, pedindo aos alunos uma pesquisa autónoma, 

fora da aula, relativa à origem do “Ouri” e importância da cultura africana para a 

Matemática. 

Dificuldades esperadas 

As dificuldades esperadas poderão ocorrer ao nível da compreensão das regras de 

jogo, ou seja, durante as jogadas iniciais, os alunos, poderão sentir dificuldade em saber 

qual o passo a seguir. Neste caso sugere-se que o docente lhes disponibilize em suporte 

escrito ou digital, as instruções do jogo, previamente explicadas. Outra dificuldade 

prende-se com as conclusões obtidas pelos alunos, nomeadamente, a relação dos 

algarismos da sorte com os divisores, por isso, a discussão em grande grupo pode revelar-

se de grande importância. 
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7. Tipo de tarefa 

Analogamente à tarefa 1, esta é também, um jogo que, segundo Ponte (2005), é 

caracterizado como sendo um problema.  Uma vez que, a existência de regras e objetivos 

bem definidos não inibem a necessidade, por parte dos alunos, de procurar uma estratégia 

ganhadora, o que se poderá instituir como um problema de difícil resolução. 
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Guia de Orientação 

1. Tarefa 4: “Descobre o máximo divisor comum (m.d.c.)” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.                           

2.1. Subdomínio da Matemática: Números naturais.  

3. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer e aplicar as propriedades dos divisores (MEC, 2012 p. 29). 

 Identificar o máximo divisor comum de dois números naturais por inspeção dos 

divisores de cada um deles (MEC, 2012, p. 29); 

 Utilizar o algoritmo de Euclides para determinar os divisores comuns de dois 

números naturais e, em particular, identificar o respetivo máximo divisor comum 

(MEC, 2012, p. 30). 

4. Objetivos 

 Promover a descoberta de novos conteúdos; 

 Saber as motivações que levaram ao desenvolvimento do Máximo Divisor Comum; 

 Compreender a necessidade de evolução das estratégias para determinar o m.d.c.; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Enunciado - Descobre o m.d.c. (Apêndice 25); 

- Tudo é número (Apêndice 26); 

- Algoritmo de Euclides (Apêndice 27). 

6. Descrição 

 A tarefa “Descobre o m.d.c.” tem início com uma situação problemática 

(Apêndice 25), que se encontra dividida em três etapas, cada qual, com um desafio que 

exige, aos discentes, uma procura e adaptação das estratégias de resolução.  

1.a etapa: A tarefa inicia-se com a formulação de uma questão à qual, os alunos, 

dificilmente conseguirão dar resposta, uma vez que, desconhecem, ainda, as estratégias 

de resolução. No entanto, deverá ser-lhes dado algum tempo, para que possam pensar e 
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experimentar estratégias e, assim, tentar chegar à resposta. Durante este momento, o 

professor deverá circular pela sala, por forma a detetar conhecimentos prévios.  

2.a etapa: Terminado o tempo cedido aos alunos para experienciar, o professor 

deverá pedir-lhes a explicação das suas estratégias e, se possível, aproveitar a mais 

adequada para introduzir o desafio seguinte.  

3.a etapa: A partir daqui os discentes deverão ser encaminhados para o próximo 

passo e, seguir as respetivas instruções. Estas remeterão para o Baú Matemático, 

nomeadamente, para a secção “A história ajuda!”.  

Baú Matemático 

Obviamente, cabe ao docente decidir sobre a deslocação dos alunos ao Baú 

Matemático, ou se deverá ser o próprio a responsabilizar-se pela distribuição dessa 

informação. Mais uma vez, o professor decidirá, em função das características da turma, 

se a informação histórica deverá ser lida pelos alunos individualmente, ou em voz alta 

para todo o grupo, ou pelo professor para toda a turma. A informação histórica informa 

sobre o/os mentor/s de determinado método, expondo o procedimento de resolução que, 

os alunos, deverão ser capazes de compreender e aplicar na sua ficha.  

4.a etapa: A primeira estratégia a ser explicada é o método das subtrações 

sucessivas, cujos criadores foram os pitagóricos, sendo esta a estratégia de resolução da 

segunda fase do problema (Apêndice 26).  

5.a etapa: Em seguida, os alunos serão, novamente, remetidos para a mesma 

secção do Baú Matemático com o intuito de explorar um novo método, neste caso, o 

Algoritmo de Euclides (Apêndice 27), devendo ser seguidos os passos, anteriormente, 

descritos na concretização da aprendizagem, por intermédio, de informações históricas.  

6.a etapa: Na última questão da tarefa os alunos serão colocados perante um 

método de resolução utilizado recentemente.  

Fundamento da tarefa 

O objetivo desta tarefa é promover nos alunos a descoberta de novos métodos 

matemáticos, sendo essa descoberta concretizada por intermédio da História da 

Matemática.  

Nesta tarefa, os alunos serão levados a explorar três métodos de resolução 

diferentes, o que os permitirá verificar a evolução das técnicas e, em simultâneo, apurar 

que a eficácia dos métodos adveio, de certa forma, do seu desenvolvimento histórico.  
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O “núcleo” da tarefa é uma situação problemática que poderá surgir, naturalmente, 

no dia-a-dia dos alunos, o que os poderá levar a refletir que há muitos anos atrás, já se 

dispunha de métodos de resolução que, ainda hoje, são capazes de auxiliar na resposta a 

determinadas questões. Por outro lado, poderá levar os alunos a julgar que a Matemática 

se edificou para dar resposta a problemas simples do quotidiano. 

Dificuldades previstas 

A tarefa poderá suscitar entraves na interpretação e aplicação da informação 

facultada pelas notas históricas, pelo que, é sugerido ao professor que, em função das 

capacidades do grupo, adapte esta proposta, podendo ser o próprio a ler a nota histórica 

e, se possível a explicar o procedimento de cada método, passo a passo no quadro.  

Em suma, sugere-se que o professor no final da tarefa promova uma breve 

discussão em grande grupo, como forma de elucidar os alunos para os procedimentos 

mais eficazes, consciencializando-os para os métodos em uso. 

7. Tipo de tarefa 

Analogamente à tarefa 2, esta tarefa caracteriza-se, também, como sendo uma 

exploração. Esta caracterização advém, também, do grau de desafio ser reduzido, cujo o 

conhecimento do método de resolução é quase imediato e de exigir o envolvimento ativo 

dos alunos. 
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Guia de Orientação  

1. Tarefa 5: “Como eram representadas as frações no Egipto?” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.    

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Medir com frações. (MEC, 2012, p. 17) 

 Utilizar corretamente os termos “numerador” e “denominador” (MEC, 2012, p. 17); 

 Identificar o significado de uma fração como parte de um todo; 

 Ler uma fração; 

 Representar graficamente uma fração. 

4. Objetivos 

 Promover a descoberta de novos conteúdos; 

 Identificar as motivações que originaram o desenvolvimento dos números 

fracionários; 

 Escrever frações egípcias; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Curiosidades Matemáticas - Como surgiram as frações? (Apêndice 28); 

- Como eram representadas as frações no Egipto? (Apêndice 29); 

- Enunciado - Explora as frações! (Apêndice 30). 

6. Descrição 

 A tarefa “Como eram representadas as frações no Egipto?” foi preparada como 

forma de rever os conteúdos desenvolvidos nos anos letivos antecedentes, relativos ao 

subdomínio “Números racionais não negativos”.   

 1.a etapa: Sugere-se que a tarefa tenha início com o conto oral, por parte do 

professor, da história que circunda a origem das frações, devendo focar o Rio Nilo, as 

inundações das suas margens e a função dos agrimensores, como causadores do 

desenvolvimento dos números fracionários.  
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Baú Matemático 

 Foi concebida uma pequena nota histórica, disposta na secção “Curiosidades 

Matemáticas” do Baú Matemático, sobre a origem das frações, caso o professor não 

disponha de meios para reunir a informação que dá a conhecer essa história (Apêndice 

28).  

 Posteriormente a essa introdução, os alunos devem ter acesso à nota histórica 

“Como eram representadas as frações no Egipto?” (Apêndice 29), que se encontra no Baú 

Matemático, na secção “Explora”. Esta nota será, o ponto de partida, para a revisão dos 

conteúdos lecionados no ano letivo anterior.  

 2.a etapa: A informação, contida na nota “Como eram representadas as frações no 

Egipto?”, deverá ser lida em voz alta pelo docente, para que, no decorrer da leitura possa 

clarificar/completar algumas situações dúbias para os alunos. O entendimento, por parte 

dos alunos, da representação das frações no Antigo Egipto é necessário para a resolução 

da tarefa seguinte. 

 3.a etapa: Posteriormente, o professor deverá distribuir o enunciado da tarefa 

“Explora as frações!” (Apêndice 30), na qual, os alunos irão aplicar o conhecimento 

histórico, em simultâneo, com o conhecimento atual, ou seja, é neste momento que os 

alunos irão rever os conteúdos já estudados.  

 Esta tarefa pode assumir uma dupla funcionalidade, para além de, servir de revisão 

de conhecimentos, poderá assumir-se como um instrumento de avaliação diagnóstica. 

Esta última função, acarreta benefícios, pois, os alunos, não se apercebendo que estão a 

ser submetidos a qualquer tipo de avaliação, agirão para que, os resultados obtidos 

reflitam os seus conhecimentos, sem prejuízo de situações que inibam as suas 

capacidades. Uma vez que, a tarefa surja como avaliação diagnóstica é pertinente que seja 

realizada individualmente, não devendo ser descurada a sua correção.  

Dificuldades Previstas 

 Nesta tarefa, não são esperadas dificuldades, uma vez que se trata de uma tarefa 

de revisão, cujo grau de dificuldade é reduzido, no entanto é espectável que durante a 

execução da tarefa os alunos questionem sobre o “Olho de Horus”, caso isso aconteça, é 

sugerido que o professor solicite uma pequena investigação como trabalho de casa, dado 

distanciar-se do âmbito da disciplina. 
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Sugestão metodológica opcional 

  No caso de o professor pretender fazer uma abordagem introdutora mais direta 

aos conteúdos apoiada no conhecimento histórico, poderá, por exemplo, quando 

considerar pertinente, informar os alunos sobre a definição do termo “Fração”. Indicando-

lhes que o termo provém do latim “frangere”, que significa partir (Neves, 2007).  

7. Tipo de tarefa 

 Esta tarefa caracteriza-se como sendo um exercício. Pois, trata-se de uma situação, 

na qual, o aluno dispõe, imediatamente, de conhecimentos prévios para chegar ao 

resultado da tarefa. Este tipo de tarefas socorre-se de processos rotineiros, mecanizados e 

repetitivos para chegar ao resultado final.  
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 Guia de Orientação  

1. Tarefa 6: “Simplificação de frações?” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.    

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 29). 

 Simplificar frações dividindo ambos os termos por um divisor comum superior à 

unidade (MEC, 2012, p. 29); 

 Designar por “fração irredutível” uma fração com menores termos do que qualquer 

outra que lhe seja equivalente (MEC, 2012, p. 29); 

 Utilizar processos diferentes na resolução de exercícios ou problemas. 

4. Objetivos 

 Promover a descoberta de novos conteúdos; 

 Identificar a Matemática como um corpo de conhecimentos cumulativo; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Enunciado - Simplificação de frações! (Apêndice 31); 

- Para que servia o m.d.c.? (Apêndice 32). 

6. Descrição 

A tarefa “Simplificação de frações!” (Apêndice 31) consiste na apresentação de 

uma situação problemática, através da qual, os alunos serão levados a descobrir um novo 

conteúdo, por intermédio, da informação histórica.  

1.a etapa: A tarefa começa por colocar aos alunos uma questão, cuja resposta não 

deverá suscitar dúvidas, pois consiste na representação de uma situação por intermédio 

de uma fração.  

2.a etapa: De seguida, surge uma questão que exige a mobilização de 

conhecimentos já aprendidos, relativos ao princípio de equivalência de frações e do 

conceito de fração irredutível, devendo, os alunos, serem capazes de os aplicar.  
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Baú Matemático 

3.a etapa: A última questão da tarefa, surge como uma situação problemática, cuja 

resposta estará no Baú Matemático, na secção “A história ajuda!”. Nessa divisão estará 

uma informação histórica que relacionará um conteúdo já aprendido, o Algoritmo de 

Euclides para determinar o máximo divisor comum entre dois algarismos, com a 

irredutibilidade de frações (Apêndice 32).  

Fundamento da tarefa 

Esta tarefa, proporcionará um alargamento do conhecimento matemático, levando 

os alunos a compreender que os desenvolvimentos matemáticos, em tempo remotos, 

estavam dependentes uns dos outros, situação que ainda hoje se mantém.  

Através desta tarefa os alunos poderão percecionar a Matemática como um todo 

uno, na medida em que, utilizarão um conhecimento anteriormente aprendido, para a 

resolução de uma nova situação, ficando conhecedores das utilidades de determinados 

conteúdos. 

Dificuldades previstas 

Nesta tarefa, a dificuldade que poderá surgir será na aplicação do Algoritmo de 

Euclides, pois, os alunos poderão, nesta fase, ter esquecido a fórmula de cálculo, assim, 

como forma de colmatar esse entrave foi inserida, na nota histórica, uma breve revisão 

do algoritmo.  

7. Tipo de tarefa 

Esta tarefa é, também, uma exploração, pois, suscita nos alunos a procura da 

resposta e dos métodos sem necessidade de muito planeamento, ou seja, permite que o 

aluno inicie, desde logo, o seu trabalho.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

124 

Guia de Orientação  

1. Tarefa 7: “Problema n.o 3 do Papiro Rhind” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.    

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 29). 

 Reconhecer que 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

𝑎×𝑑+𝑐×𝑏

𝑏×𝑑
  (MEC, 2012, p. 29). 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 29). 

 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por frações (MEC, 2012, p. 29). 

4. Objetivos 

 Utilizar estratégias de resolução atuais no tratamento de problemas antigos; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Problema n.o 3 do Papiro Rhind (Apêndice 33). 

6. Descrição 

 A resolução de problemas é uma tarefa fulcral em todos os ciclos de ensino, pois, 

exige dos alunos a interpretação de enunciados, mobilização de conceitos e conteúdos, 

seleção e aplicação de estratégias de resolução e, por fim, a revisão dos procedimentos 

(MEC, 2013). Considerando as potencialidades da resolução de problemas, professores 

dos vários ciclos de ensino, tendem a utilizar este tipo de tarefas nas suas aulas. Assim, 

os docentes que pretendam manter esta prática, paralelamente com a História da 

Matemática, poderão socorrer-se, também, nos problemas históricos. 

 A tarefa proposta, pode ser implementada no processo de ensino/aprendizagem, 

sem que haja necessidade de referir, ou aplicar as tarefas anteriormente descritas.  

 1.a etapa: O docente poderá começar por distribuir o enunciado da tarefa aos 

alunos (Apêndice 33), e de seguida, efetuar a leitura do mesmo, em voz alta para toda a 
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turma. Eventualmente, os alunos poderão desconhecer a sociedade e as causas que 

levaram ao desenvolvimento das frações.  

 2.a etapa: Perante o facto acima descrito, o professor poderá fazer uma breve 

referência à civilização egípcia e aos desenvolvimentos que despoletaram o progresso 

matemático, socorrendo-se, caso pretenda na informação disponibilizada no apêndice 28. 

Em seguida, poderá explicar o que é o papiro e a importância dos mesmos para a 

atualidade. O professor poderá, antes da resolução do problema, informar aos alunos, 

como forma de os motivar, que irão ter a oportunidade de resolver um problema muito 

antigo retirado de um papiro verdadeiro, do Papiro Rhind, um dos mais importantes.  

 3.a etapa: De seguida, o docente poderá remeter os alunos para a resolução da 

situação problemática, individualmente ou em grupo, dando-lhes tempo para que possam 

chegar à resolução.  

 4.a etapa: Terminado esse tempo, deverá ser feita a correção da tarefa.  

 5.a etapa: Caso o docente considere pertinente, poderá indicar aos alunos a 

resolução dada pelo escriva no Papiro Rhind: 

1

2
+

1

10
 

1

2
  = esta fração indica que cada homem vai receber metade de uma boroa de pão, sendo 

gastas 5 boroas. 

1

10
 = a boroa que sobra foi dividida em 10 partes iguais, pertencendo a cada homem um 

décimo. 

 Certamente, esta resolução poderá intrigar os alunos, pelo que, o professor poderá 

solicitar-lhes que resolvam a adição dada no documento, verificando, assim, que o 

resultado obtido é igual ao resultado alcançado pelos antigos egípcios.   

Dificuldades previstas 

 Dada a simplicidade do problema, não são esperadas dificuldades maiores na sua 

interpretação. No entanto, espera-se que a resolução dada pelo escriva, inicialmente, gere 

alguma confusão nos alunos, sugerindo-se que o professor explique, por exemplo, através 

de esquemas, a forma como o escriva chegou à solução 
1

2
+

1

10
. Perante isto, poderá ser 

dito aos alunos que os egípcios só trabalhavam as frações unitárias, isto é, frações cujo 

numerador era sempre um (Struik, 1997; Neves, 2007), pelo que, era esta a única forma 
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que conheciam para solucionar a situação, pois desconheciam as restantes frações. Em 

jeito de conclusão, é conveniente que esta tarefa seja resolvida, depois de os alunos terem 

aprendido as regras de adição de frações. 

7. Tipo de tarefa 

 A tarefa é caracterizada por se tratar de um problema. Esta consideração surge, 

uma vez que, se trata de uma situação para a qual, o aluno, não dispõe imediatamente de 

solução e método de resolução.  
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Guia de Orientação 

1. Tarefa 8: “Enigma de Diofanto” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.    

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Conhecer as propriedades das operações (MEC, 2012, p. 35). 

 Conhecer as prioridades convencionadas das operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão (MEC, 2012, p. 35); 

 Traduzir em linguagem simbólica enunciados matemáticos expressos em linguagem 

natural e vice-versa (MEC, 2012, p. 35). 

Aplicar as propriedades das operações (MEC, 2012, p. 35). 

 Simplificar e calcular o valor de expressões numéricas envolvendo as quatro 

operações aritméticas e a utilização de parênteses (MEC, 2012, p. 35). 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 29). 

 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por frações (MEC, 2012, p. 29). 

4. Objetivos 

 Utilizar estratégias de resolução atuais no tratamento de problemas antigos; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Enigma de Diofanto (Apêndice 34); 

- Biografia de Diofanto. 

6. Descrição 

 À semelhança da tarefa “Problema n.o 3 do Papiro Rhind”, também esta poderá 

ser implementada no processo de ensino/aprendizagem, sem que as tarefas, até aqui 

descritas, tivessem sido utilizadas.   

 O enigma proposto é uma adaptação do verdadeiro enigma encontrado junto ao 

túmulo de Diofanto. Pouco se sabe da vida de Diofanto, tendo sido a descoberta do 
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enigma que, após várias tentativas de resolução, deu a conhecer a idade do matemático 

aquando da sua morte. Face à tenra idade dos alunos, bem como, às suas capacidades, não 

se pretende que descubram a idade do matemático, mas, que traduzam algumas situações 

da sua vida pela representação fracionária.  

 1.a etapa: A proposta de operacionalização da tarefa passa pela distribuição do 

“Enigma de Diofanto” (Apêndice 34) pelos alunos, seguida da leitura, pelo professor em 

voz alta para todo o grupo, ou pelos alunos.  

Biblioteca de Matemáticos 

 2.a etapa: Após a leitura do enigma, a primeira instrução sugere que os alunos se 

desloquem ao Baú Matemático, nomeadamente, à secção “Biblioteca de Matemáticos” 

para que possam consultar a biografia de Diofanto, onde encontrarão a informação 

necessária para a resolução das questões propostas na tarefa. Neste momento, o docente 

poderá optar por ser o próprio a deslocar-se ao Baú Matemático e a distribuir a nota pelos 

alunos, ou a legar essa responsabilidade aos discentes.  

 3.a etapa: A leitura da informação biográfica será necessária, pelo que, deverá ser 

feita individualmente pelos alunos, para que, sejam autónomos na resolução da primeira 

etapa da tarefa. Em seguida, o docente poderá, através de um diálogo receber feedback 

sobre a compreensão da informação dada, bem como da resposta dos alunos à primeira 

questão, encaminhando-os, posteriormente, para a resolução autónoma das etapas 

seguintes.  

Fundamento da Tarefa 

 A tarefa foi pensada para ser aplicada no final da lecionação dos conteúdos do 

subdomínio, dado exigir uma preparação maior, por parte dos alunos. Igualmente, o 

“Enigma de Diofanto” poderá ser um instrumento para avaliar formativamente as 

aprendizagens. Por isso, o professor deverá disponibilizar aos alunos algum tempo para 

que consigam resolver corretamente as questões associadas ao enigma. No início da 

tarefa, o docente poderá reforçar a ideia de que se trata de um enigma verdadeiro, como 

forma a motivar os alunos, por um lado, porque se trata de um enigma, e não de um 

problema ou exercício e, por outro, porque se trata de uma situação do mundo real, neste 

caso, a realidade da vida dos matemáticos. 
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Dificuldades previstas 

 Os conteúdos relativos ao subdomínio em análise, suscitam nos discentes, 

algumas dificuldades, sendo as causas provenientes de vários fatores (Pedroso, 2013). 

Desta feita, a resolução das questões associadas ao enigma, poderão originar alguns 

entraves à sua conclusão. Assim, é sugerido, caso surjam dificuldades, que o professor 

acompanhe, quase que, passo a passo a resolução da tarefa.   

7. Tipo de tarefa 

 A tarefa apresentada é, também, um problema, por se tratar de uma situação para 

a qual, o aluno, não dispõe, imediatamente, do método de resolução e consequentemente 

da solução. 
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Guia de Orientação 

1. Tarefa 9: “Scratch – As frações no Antigo Egipto!” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.    

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Medir com frações. (MEC, 2012, p. 17) 

 Identificar o significado de uma fração como parte de um todo; 

 Ler uma fração; 

 Representar graficamente uma fração. 

4. Objetivos 

 Proporcionar o contacto com as tecnologias; 

 Associar factos da História do Homem com o desenvolvimento dos números 

fracionários; 

 Enumerar as motivações que levaram à criação dos números fracionários; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Internet; 

- Computador; 

- Folha para registo de informações e cálculos auxiliares. 

6. Descrição 

A tarefa “Scratch3 – As frações no Antigo Egipto!”, disponível no sítio da 

Internet: https://scratch.mit.edu/projects/111999827/, foi idealizada em alternativa à 

                                                      
3O Scratch é uma plataforma online desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) publicada no ano 2007 (Pinto, 2010). Esta plataforma é uma nova forma de programação, 

especificamente, é um sistema de programação simples, destinado a ser utilizado por crianças a partir dos 

8 anos. (Frederico, 2009; Pinto, 2010). A plataforma Scratch foi desenvolvida para colmatar o 

distanciamento entre a evolução tecnológica e os jovens e para motivar os indivíduos a desenvolver a sua 

fluência tecnológica (Frederico, 2009). Esta plataforma possibilita a criação de histórias, jogos e outros 

projetos, permitindo, no final, a sua publicação online. O Scratch, permite, aos seus utilizadores, a consulta, 

reutilização e adaptação dos projetos publicados por outros (Pinto, 2010). Recentemente, foi desenvolvido 

em Portugal o projeto EduScratch, disponível no seguinte sítio da Internet, http://eduscratch.dge.mec.pt/, 

cujo objetivo é divulgar e promover a utilização desta ferramenta em contexto escolar.  

https://scratch.mit.edu/projects/111999827/


Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

131 

tarefa 5. Portanto, foi idealizada como um recurso introdutor ao tratamento dos conteúdos 

patentes no subdomínio “Números racionais não negativos”.  

1.a etapa: A tarefa inicia por apresentar a história associada ao desenvolvimento 

dos números fracionários, de forma virtual, interativa e acessível. Pelas suas 

características, os alunos, serão levados a sentir-se como participantes da própria história, 

uma vez que, vão ter possibilidade de “trabalhar” com um dos atores, neste caso um 

egípcio.  

2.a etapa: Seguidamente à informação histórica, os alunos, serão levados a 

praticar exercícios, que funcionarão como uma avaliação diagnóstica aos conhecimentos, 

anteriormente, adquiridos.  

Fundamento da tarefa 

Esta tarefa poderá ser concretizada em grupo de dois elementos, ou 

individualmente, conforme a disponibilidade de computadores e as características da 

turma. Para além disto, pode ser efetuada num ambiente diferente ao da sala de aula, por 

exemplo, na biblioteca da escola, local onde estão disponíveis vários computadores. 

Tarefas desta índole surgem com o intuito de motivar e estimular os alunos para a 

aprendizagem Matemática, pela possibilidade de manipular recursos diferentes dos 

habituais e, também, pela oportunidade de aprender em locais distintos da sala de aula. 

Dificuldades previstas 

 Na resolução desta tarefa, não são esperadas dificuldades na compreensão e 

execução da mesma, dado o grau de facilidade, sendo que, o único entrave possível poderá 

ser a indisponibilidade de computadores para todos os alunos. 

Informação adicional 

No sítio da internet acima indicado, estarão disponíveis todas as instruções 

necessárias para a concretização, por parte dos alunos, da tarefa. No caso de o professor, 

pretender alterar ou construir uma outra tarefa semelhante pode consultar o apêndice 36, 

no qual estarão explicitados os principais passos para a utilização da plataforma.  

7. Tipo de tarefa 

 A tarefa é considerada um exercício, pois exige o recurso a procedimentos 

rotineiros, mecanizados e repetitivos, dispondo, o aluno, imediatamente de 

conhecimentos prévios para obter o resultado final. 
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Guia de Orientação  

1. Tarefa 10: “Scratch – O matemático dos números racionais do ano 2016” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações     

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Medir com frações (MEC, 2012, p. 17). 

 Identificar o significado de uma fração como parte de um todo; 

 Ler uma fração; 

 Representar graficamente uma fração. 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 29). 

 Determinar aproximações de números racionais positivos por excesso ou por defeito, 

ou por arredondamento, com uma dada precisão (MEC, 2012, p. 29). 

4. Objetivos 

 Proporcionar o contacto com as tecnologias; 

 Associar factos da História do Homem com o desenvolvimento dos números 

racionais; 

 Enumerar os matemáticos responsáveis pelo desenvolvimento dos números 

decimais. 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Internet; 

- Computador; 

- Folha para registo de informações e cálculos auxiliares; 

- Números Racionais – Curiosidades Matemáticas. 

6. Descrição 

A tarefa “Scratch3 – O matemático dos números racionais do ano 2016”, 

disponível no sítio da Internet: https://scratch.mit.edu/projects/112852649/ foi, também, 

desenvolvida na plataforma “Scratch”. 

https://scratch.mit.edu/projects/112852649/
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 Esta tarefa foi pensada para ser aplicada, após a lecionação dos conteúdos do 

subdomínio, dado exigir preparação e domínio de conhecimentos, por parte dos alunos. 

1.a etapa: Começa por apresentar os nomes dos matemáticos que concederam 

desenvolvimentos aos números racionais, nomeadamente, aos números decimais. 

Baú Matemático  

Nesse momento, e uma vez que, no recurso não são esmiuçadas as contribuições 

de cada matemático, é sugerido que o docente faça uma pausa, para que imediatamente 

se proceda à leitura da informação contida no Baú Matemático (Apêndice 35), na seção 

“Curiosidades Matemáticas”.  

2.a etapa: Em seguida, como forma de motivar e envolver os alunos na tarefa, 

surge a seguinte questão: “Queres ser o matemático do ano?” que dá início a uma série 

de questões, às quais, estará associada uma pontuação, que culminará numa espécie de 

feedback aos alunos.  

Fundamento da tarefa 

Desta forma a tarefa tem como objetivos proporcionar:  

 a manipulação de recursos diferentes dos habituais; 

 envolver os alunos na aprendizagem; 

  aumentar a motivação;  

 envolver os alunos num processo de avaliação formativa, sem que seja conotada como 

tal.  

Caso seja possível, deverá ser concretizada individualmente, pois, cada aluno terá 

uma pontuação individual o que facilitará a análise dos conhecimentos adquiridos. À 

semelhança da tarefa anterior, esta poderá ser efetuada num ambiente diferente ao da sala 

de aula, por exemplo, na biblioteca da escola, local onde estão disponíveis vários 

computadores.  

Dificuldades previstas 

Igualmente, não são esperadas dificuldades na compreensão e execução da 

mesma, dado o grau de facilidade, o único entrave possível será a indisponibilidade de 

computadores para todos os alunos. 
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Informação adicional 

No endereço acima indicado, estarão disponíveis todas as instruções necessárias 

para a concretização da tarefa, por parte dos alunos. No caso de o professor, pretender 

alterar ou construir uma tarefa semelhante pode consultar o apêndice 36, no qual estarão 

explicitados os principais passos para a utilização da plataforma.  

7. Tipo de tarefa 

 A tarefa apresentada é um exercício, por exigir o recurso a procedimentos 

rotineiros, mecanizados e repetitivos, dispondo, o aluno, imediatamente de 

conhecimentos prévios para obter o resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

135 

Guia de Orientação  

1. Tarefa 11: “Scratch – Glória Matemática” 

2. Domínio da Matemática: Números e Operações.     

2.1. Subdomínio da Matemática: Números racionais não negativos. 

3. Objetivo Geral e Descritores 

Medir com frações. (MEC, 2012, p. 17) 

 Identificar o significado de uma fração como parte de um todo. 

Efetuar operações com números racionais não negativos (MEC, 2012, p. 2). 

 Simplificar frações dividindo ambos os termos por um divisor comum superior à 

unidade (MEC, 2012, p. 2); 

 Ordenar frações (MEC, 2012, p. 2); 

 Reconhecer que 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

𝑎×𝑑+𝑐×𝑏

𝑏×𝑑
 (sendo a, b, c e d números naturais) (MEC, 

2012, p. 2); 

 Reconhecer que 
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑑
=

𝑎×𝑑 − 𝑐×𝑏

𝑏×𝑑
 (sendo a, b, c e d números naturais) (MEC, 

2012, p. 2); 

 Identificar o produto de um número racional positivo q por 
𝑐

𝑑
 (sendo c e d números) 

como o produto por c do produto de q por 
1

𝑑
, representá-lo por q×

𝑐

𝑑
 e  

𝑐

𝑑
× q e 

reconhecer que 
𝑎

𝑏
×

𝑐

𝑑
 = 

𝑎×𝑐

𝑏×𝑑
 (sendo a e b números) (MEC, 2012, p. 2); 

 Reconhecer que 
𝑎

𝑏
:

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
 × 

𝑑

𝑐
  (sendo a, b, c e d números naturais) (MEC, 2012, 

p. 2); 

 Designar por «fração irredutível» uma fração com menores termos do que qualquer 

outra que lhe seja equivalente (MEC, 2012, p. 2); 

 Adicionar e subtrair dois números racionais não negativos expressos como numerais 

mistos (MEC, 2012, p. 2); 

 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por frações (MEC, 2012, p. 2); 

 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por numerais mistos (MEC, 2012, p. 2); 
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 Resolver problemas de vários passos envolvendo operações com números racionais 

representados por dízimas (MEC, 2012, p. 2). 

4. Objetivos 

 Proporcionar o contacto com as tecnologias; 

 Associar acontecimentos da História do Homem com o desenvolvimento dos 

números racionais; 

 Enumerar os matemáticos responsáveis pelo desenvolvimento de determinados 

conceitos associados aos números racionais; 

 Diversificar a cultura Matemática. 

5. Materiais 

- Internet; 

- Computador; 

- Folha para registo de informações e cálculos auxiliares. 

6. Descrição 

A tarefa “Scratch3 – Glória Matemática”, disponível no sítio da Internet: 

https://scratch.mit.edu/projects/115686596/, foi desenvolvida para ser aplicada no final 

da lecionação dos conteúdos do subdomínio “Números racionais não negativos”, uma vez 

que, exige conhecimentos sob vários conteúdos desenvolvidos e, como consequência, 

uma maior preparação por parte dos alunos. 

Fundamento da tarefa 

Segundo Moreira (2014) o jogo é uma tarefa, para a qual, o aluno direciona todas 

as suas capacidades, por ser uma tarefa que o satisfaz. Por isto, o professor que pretenda 

estimular o aluno para a aprendizagem deve fazer uso de recursos que sejam atraentes e 

que, de certa forma, vão de encontro às preferências dos alunos (idem). Razão, pela qual, 

foi elaborada a presente tarefa. 

À semelhança das tarefas anteriores, esta poderá, também, ser efetuada num 

ambiente diferente ao da sala de aula, por exemplo, na biblioteca da escola.  

Instruções do jogo 

O jogo foi concebido para ser jogado por um ou dois jogadores. É constituído por 

um tabuleiro de jogo virtual, no qual, se integra uma sequência numérica por ordem 

https://scratch.mit.edu/projects/115686596/
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crescente. Deste jogo, fazem parte um dado e dois peões de jogo. Os peões vão avançando 

consoante o número resultante do lançamento do dado e consequente resposta correta, ou 

seja, após o lançamento do dado surge uma questão, cuja resposta correta permite avançar 

o número de casas obtido no lançamento do dado, sendo que, no caso de resposta errada 

o peão não avança.  

Para além das questões respeitantes aos conteúdos trabalhados na disciplina de 

Matemática, existem 5 casas bónus, nas quais, sempre que o peão lá cair, surge uma 

questão respeitante à História de Matemática ou uma pequena nota que solicita ao aluno 

associar a HM a acontecimentos aprendidos na disciplina de História e Geografia de 

Portugal. As casas bónus permitem avançar, para além, do número de casas obtido no 

lançamento do dado, mais duas casas extra. Neste jogo, ganha o jogador que chegar, em 

primeiro lugar, à última casa. 

Dificuldades previstas 

As dificuldades poderão ocorrer nas questões bónus, no caso, de os alunos não 

possuírem qualquer conhecimento relativo à HM. Assim, sugere-se que o docente possua 

alguns conhecimentos relativos às dimensões históricas, de forma a conseguir dar apoio 

e orientação aos discentes. Em alternativa, também é sugerido que o professor recorra, 

por exemplo, a determinadas notas dispostas nos apêndices disponíveis no presente 

trabalho, dado haver informações que contribuirão para uma melhor compreensão. Outro 

entrave possível será a indisponibilidade de computadores para todos os alunos. 

Informação adicional 

No endereço acima indicado, estarão, também, disponíveis todas as instruções 

necessárias para a concretização da tarefa. No caso de o professor, pretender alterar ou 

construir uma tarefa semelhante pode consultar o apêndice 36, no qual estarão 

explicitados os principais passos para a utilização da plataforma. 

7. Tipo de tarefa 

 Esta tarefa é um jogo. Este tipo de tarefas, apesar de apresentar de forma clara as 

regras e os objetivos, suscitam a necessidade, por parte dos alunos, de procurar uma 

estratégia eficaz e ganhadora, o que se poderá instituir como um problema de difícil 

resolução. 
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4.3.1. Biblioteca de Matemáticos 

Na sequência das propostas de tarefas acima apresentadas, sugiro a realização de 

uma “Biblioteca de Matemáticos”, que consiste na elaboração de uma lista de biografias 

de matemáticos. Claro está que, as biografias possuem pertinência relativamente ao ciclo 

de ensino, no qual, serão implementadas. Esta ferramenta, como descrito anteriormente, 

deverá fazer parte do Baú Matemático, concretamente, da secção “Biblioteca de 

Matemáticos”. 

Na verdade, a “Biblioteca de Matemáticos”, aquando da projeção do presente 

trabalho, assumiu-se, num momento inicial, como primeira e, quase que única tarefa 

possível e viável para a concretização dos objetivos iniciais, isto é, da possibilidade de 

integrar aspetos da História da Matemática no ensino. Importa frisar que, esta 

consideração adveio do facto de na minha PES, como já referi num tópico anterior, ter 

tido a possibilidade de ingressar no projeto “Ler 10 Matemáticos”. Os proveitos que 

retirei da execução desse projeto, tais como, o gosto e motivação dos alunos, a 

possibilidade de diálogo na sala de aula, bem como, o alargamento dos meus 

conhecimentos, levaram a pensar que uma tarefa semelhante seria uma mais-valia. Desta 

feita, propus-me a investigar a existência de matemáticos associados ao desenvolvimento 

de conteúdos relacionados com o subdomínio “Números racionais não negativos”. Esta 

opção, consistiu, tal como indicado anteriormente, na verificação da carência de notas 

históricas aquando da análise aos manuais escolares, bem como, nas dificuldades 

apresentadas pelos alunos na aprendizagem dos conteúdos do respetivo subdomínio 

(Pedroso, 2013). Num primeiro momento, o desconhecimento de matemáticos que 

pudessem ter contribuído para tais desenvolvimentos e, a extensão dos livros de História 

da Matemática, contribuíram para que a pesquisa tivesse sido um pouco demorada. 

Descobertos os matemáticos responsáveis pelo desenvolvimento dos conteúdos 

relacionados com o subdomínio referido, passei para a seleção e preparação das notas 

biográficas. No decorrer do trabalho de investigação, o aparecimento de informações 

biográficas relacionadas com outros matemáticos, incitaram o alargamento do âmbito da 

“Biblioteca de Matemáticos”, cujo objetivo inicial era incluir, apenas, biografias de 

matemáticos relacionados com o desenvolvimento dos conteúdos do subdomínio 

“Números racionais não negativos”. Desta forma, integrei, não só as informações 

biográficas acima indicadas, como também, notas biográficas de matemáticos associados 

ao desenvolvimento de conteúdos contemplados no ano letivo seguinte e, alguns 
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matemáticos que pelas suas características e descobertas poderiam estimular os discentes 

para a aprendizagem Matemática (Fauvel, 1991).  

A integração das notas biográficas no processo de ensino/aprendizagem é uma 

tarefa versátil. Por um lado, pelas várias possibilidades de integração no processo de 

ensino e aprendizagem, isto é, pela possibilidade de uma nota biográfica ser integrada no 

início ou no final do desenvolvimento de um novo conteúdo matemático e, por outro lado, 

pela oportunidade de inclusão, por exemplo, na disciplina de História e Geografia de 

Portugal. A inclusão de informações biográficas no ensino, poderá assumir-se, caso os 

docentes pretendam, como uma tarefa interdisciplinar. A interdisciplinaridade, neste 

caso, poderá ser concretizada com a disciplina de História e Geografia de Portugal, 

existindo domínios, ao longo dos quais, se manifestam possibilidades de efetuar a leitura 

de uma nota biográfica. A análise efetuada ao manual História e Geografia de Portugal 5, 

editado pela Porto Editora, no ano 2014 revelou, precisamente, essa possibilidade 

interdisciplinar em dois subdomínios. No subdomínio Os Muçulmanos na Península 

Ibérica (MEC, 2013, p. 7), no momento da explicitação da herança deixada pelos 

muçulmanos é dado destaque aos algarismos árabes (figura 32). 

 

Figura 32: Herança Muçulmana - Manual História e Geografia de Portugal 5, p. 72 

Aproveitando a informação dada pelo manual, o docente de História e Geografia 

de Portugal poderá quando considerar adequado, efetuar a leitura da biografia de al-

Khwarizmi, o matemático que divulgou a importância dos algarismos árabes. Esta 

integração, ajudará os alunos a compreender, ainda que de forma sucinta, a origem dos 

algarismos atuais e os fatores que influenciaram a produção Matemática, dando, uma 

perspetiva da Matemática como uma ciência viva e interativa com outras ciências. A 

integração de notas biográficas na disciplina de História e Geografia de Portugal poderá 

ocorrer, novamente, no subdomínio Portugal nos séculos XV e XVI (MEC, 2013, p. 7), 

nomeadamente, no tópico que aborda a influência da expansão marítima na ciência, no 

qual, é dado a conhecer a importância do matemático Pedro Nunes (figura 33), cuja nota 



Capítulo II                                                                  A História da Matemática no ensino da Matemática 

 

140 

biográfica poderá ser lida como forma de exaltar a sua importância no desenvolvimento 

das ciências nesta época em Portugal e, de certa forma no Mundo. 

 

Figura 33: Influência da expansão marítima na ciência - Manual História e Geografia de Portugal 5, p. 

167 

No decorrer da explicação das tarefas anteriormente propostas, é incentivado o 

recurso às notas biográficas como forma de complementar ambas as informações, no 

entanto, o professor pode incluir as biografias de forma autónoma, ou seja, sem que haja 

necessidade de aplicar as tarefas já propostas. Importa salientar que, no final do presente 

trabalho, após o tópico Bibliografia Geral, estão patentes e devidamente identificadas 

todas as notas bibliográficas utilizadas na elaboração de cada biografia integrante da 

“Biblioteca de Matemáticos”. A “Biblioteca de Matemáticos” encontra-se organizada 

cronologicamente e não por tema ou conteúdo.  

Finalmente, as biografias integrantes da “Biblioteca de Matemáticos” encontram-

se em apêndice no presente trabalho. 
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Considerações Finais 

 A História da Matemática cada vez mais é reconhecidamente uma mais valia no 

processo de ensino e de aprendizagem da própria Matemática 

(Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

A concretização deste trabalho adveio de várias motivações. Em primeiro lugar, 

surgiu do gosto pessoal pela disciplina de História e Geografia de Portugal, em segundo 

lugar, das dificuldades que, determinados conteúdos da Matemática me causavam. Não 

me refiro apenas a dificuldades de compreensão dos procedimentos, mas, a dificuldades 

provocadas pela falta de contextualização e de respostas aos meus “porquês”. Esta 

ausência, acabava por se traduzir numa certa desmotivação para a disciplina, pois, 

desconhecia as causas e os matemáticos que levaram ao desenvolvimento de 

determinados conteúdos. Assim, estando perante duas disciplinas que proporcionavam 

sentimentos adversos, optei por elaborar um trabalho que reunisse a essência das duas e 

me possibilitasse a elaboração de estratégias para, como futura professora, responder aos 

“porquês” dos alunos. Com efeito, a História da Matemática manifestou-se como um 

meio favorável à concretização das motivações pessoais e dos objetivos definidos para o 

presente trabalho.  

Na verdade, a Prática de Ensino Supervisionada no 1.o e 2.o Ciclos do Ensino 

Básico, com a inclusão, ainda que ligeira, da História da Matemática no ensino, constou 

de uma experiência enrriquecedora, não só pelo sucesso das tarefas, mas pela confirmação 

da possibilidade e das potencialidades que a integração de perspetivas históricas no ensino 

da Matemática suscita.  Contudo, as vantagens e a panóplia de sugestões da sua aplicação, 

emanadas por vários autores, não foram suficientes para depreciar determinados 

obstáculos. No decorrer da investigação e preparação das tarefas propostas, a existência 

de pouca bibliografia, a extensão da mesma e a escassez de recursos que se apresentassem 

como modelo dessa integração insurgiram-se como principais obstáculos. Portanto, os 

livros existentes, principalmente, em português são escassos e bastante extensos, nos 

quais, a informação surge por ordem cronológica de acontecimentos e não por ano de 

ensino, o que implicou a leitura total dos livros para que fosse possível selecionar a 

informação adequada aos conteúdos a desenvolver. Curiosamente, as barreiras que 

surgiram no decorrer do meu trabalho colidiram com algumas das objeções apontadas 

pelos professores em certos estudos, o que leva a considerar que a História da Matemática 

é uma área, práticamente, inexplorada. Por isto, a ausência de recursos escritos e 
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manipuláveis que facilitem o trabalho do professor, no sentido de lhe fornecer 

informações e materiais convenientes, continuarão a fazer da História da Matemática uma 

área de conhecimento desvalorizada. Esta desvalorização é, francamente, penalizante 

pois, como pude comprovar, a História da Matemática é uma área muito rica em 

informação, cuja integração no ensino acarreta inúmeras vantagens e daí a importância 

da construção de recursos simplificados e adequados a cada ciclo de ensino. 

A importância desta temática em Portugal, começou por se manifestar no século 

XVIII, de tal forma que foi instituída, nos Estatutos da Universidade de Coimbra, como 

disciplina de estudo obrigatório. Contrariamente, nos últimos anos, a temática perdeu 

influência tendo sido completamente desconsiderada no atual Programa de Matemática 

para o Ensino Básico.  

No presente, surgem contradições, em primeira instância, a análise ao Plano de 

Estudos, vocacionados para a formação de professores, de algumas Universidades do 

país, revelaram continuidade na integração da História da Matemática. 

Concomitantemente, a investigação aos manuais escolares demonstrou, que mesmo após 

a desconsideração da temática no Programa de Matemática para o Ensino Básico, estes 

continuam a concretizar a integração da História da Matemática. As controvérsias 

observadas levam a concluir que a História da Matemática é realmente um conjunto de 

conhecimentos com potencialidade e que, independentemente das orientações 

provenientes do Programa de Matemática para o Ensino Básico, os professores irão 

continuar a fazer uso das referências contidas nos manuais escolares.  

A presente dissertação culmina com a apresentação de uma proposta de 

intervenção que consiste na apresentação de vários tipos de tarefas que visam a inclusão 

da História da Matemática no ensino da Matemática. 

Para além dos objetivos orientadores do presente trabalho, as tarefas foram 

elaboradas com o intuito de provar a possibilidade de concretização da integração, de 

disponibilizar informação histórica, ao professor, respeitante a um domínio contemplado 

no Programa de Matemática  para o Ensino Básico em vigor e, como forma a elucidar e 

motivar os docentes para a integração da temática nas suas aulas. Pretende-se, também, 

que as tarefas propostas, bem como a informação contida em cada uma, possam servir de 

base e de inspiração à elaboração de outras tarefas. Por conseguinte, algumas tarefas 

permitiram o estabelecimento de conexões entre a Matemática e outra disciplina do 

currículo, concretamente, História e Geografia de Portugal. Assim, a aprendizagem 

Matemática aliada à História da Matemática possibilita um trabalho interdisciplinar. 
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Importa destacar, que as vantagens da interdisciplinaridade devem ser bidirecionais, ou 

seja, tanto devem favorecer a aprendizagem Matemática como a aprendizagem da 

disciplina com a qual se estabelece a ligação. Esta situação implicará práticas 

colaborativas entre os professores das disciplinas e proporcionará, aos alunos, uma 

melhor perceção, não só dos conteúdos, como da aprendizagem como um processo global.  

O professor ao estabelecer uma estratégia adequada, contemplando diversos tipos 

de tarefas e proporcionando momentos para exploração, reflexão e discussão, estará a dar 

um passo importante para favorecer a aprendizagem dos alunos. Esta situação é mais 

vincada com a concretização de tarefas que aliam a História da Matemática ao ensino da 

Matemática, por intermédio, de tarefas que se socorrem da internet, de outras disciplinas 

do curículo, da procura de informação e respostas. Corroburando com Swetz (1997), a 

integração de vários tipos de tarefas coligadas à História da Matemática permitem dar 

vida e dinamizar a Matemática e, em simultâneo, a sua história. Naturalmente, esta 

possibilidade poderá contribuir para minorar determinadas conceções que circundam a 

disciplina, contribuindo, de certa forma, para a resolução de alguns problemas que surgem 

como barreira à aprendizagem Matemática. 

Não pretendo afirmar, com tudo o que foi dito até aqui, que a História da 

Matemátiva resolva todos os problemas que assolam a disciplina, mas, que poderá ser 

mais uma ferramenta que conseguirá contribuir, em certos casos, para o aumento da 

motivação e interesse, dos alunos, pela disciplina.  

A História da Matemática, no decorrer da investigação da informação e da 

elaboração das tarefas propostas, revelou que processos tão simples, como por exemplo, 

a adição, subtração, multiplicação, entre outros, demoraram anos ou séculos a ser 

desenvolvidos. Situação que poderá tornar o professor mais sensível e compreensível às 

dificuldades dos alunos na aprendizagem de conteúdos que se assumam de apreensão 

imediata.  

Este trabalho e a História da Matemática proporcionaram uma mudança na 

maneira de pensar e, consequentemente, uma melhoria como futura professora. Por um 

lado, por ter resposta aos meus “porquês” e por ter conhecido uma Matemática diferente 

daquela que me foi apresentada, e por outro lado, por ter contactado e explorado um 

conhecimento tão rico, que muitas vezes fica na sombra do conteúdo.  

Certamente, o presente trabalho contribuirá para que uma futura prática 

profissional assente na integração da História da Matemática no ensino da disciplina.  
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Concluo, consciente de que é possível fazer mais e melhor pela Matemática e 

corroborando com as palavras de George Sarton (1953, Citado por Swetz, 1997, p.29), 

Eu disse que se não ama e conhece a ciência, não se pode esperar que esteja 

interessado na sua história; por outro lado, o ensino humanístico da ciência criará 

o amor pela ciência, assim como uma sua compreensão mais profunda. Muitos dos 

nossos cientistas (mesmo os mais distintos) são técnicos e nada mais. O nosso 

objetivo, é humanizar a ciência e a melhor maneira de o fazer é contar e discutir a 

história da ciência. Se tivermos sucesso, os homens da ciência deixarão de ser méros 

técnicos e tornar-se-ão homens cultos. 
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Lei n.o 85/2009 de 27 de Agosto. Diário da República, 1.ª série — N.º 166, artigo 2.o. 

Determina a frequência obrigatória dos alunos no Ensino Secundário.  
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