
 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

Ensinar Matemática no 2.º Ciclo do Ensino Básico a partir da 

História da Matemática: Uma proposta de intervenção  

 

Dissertação para obtenção de grau de mestre em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico 

 

 

 

Verónica Sampaio da Silva 

 

Orientadora: Professora Doutora Ana Paula Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2017 

 



 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

 

Ensinar Matemática no 2.º Ciclo do Ensino Básico a 

partir da História da Matemática: Uma proposta de 

intervenção  

 

Dissertação para obtenção de grau de mestre em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico 

 

 

 

 

Verónica Sampaio da Silva  

 

Orientadora: Professora Doutora Ana Paula Aires 

 

 

 

Composição do Júri: 

Professora Doutora Ana Maria De Matos Ferreira Bastos 

Professora Doutora Paula Maria Machado Cruz Catarino 

Professora Doutora Ana Paula Florêncio Aires  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Final, com feição dissertativa, 

elaborado para a obtenção do grau de mestre 

em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º79/2014 de 14 de maio, que define as 

condições necessárias à obtenção de 

habilitação profissional para a docência na 

Educação Pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário, bem como o Regulamento 

n.º658/2016, de 13 de julho - Regulamento 

Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes ao 

Grau de Mestre da UTAD.   

 

 



 

 



 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço a todas as pessoas que tornaram possível a concretização desta tese. 

Agradeço à minha Orientadora Professora Ana Paula Aires, pelo apoio e ajuda 

prestada. 

Aos professores cooperantes, que me ajudaram ao longo da Prática de Ensino 

Supervisionada. 

Às minhas amigas, principalmente à Ana, pelo companheirismo, pela ajuda e 

paciência. 

À minha família cujo apoio e disponibilidade foram essenciais para a 

concretização deste trabalho, em particular à minha irmã e ao meu cunhado, pelo 

incentivo e compreensão incondicional. 

Com o devido reconhecimento, agradeço a todos aqueles que não foram referidos 

aqui e que, indiretamente ou diretamente, contribuíram para a realização deste trabalho 

e marcaram presença nesta jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Resumo 

 

Os conhecimentos em História da Matemática permitem compreender melhor 

como chegámos aos conhecimentos atuais, o porquê porque que se ensina este ou aquele 

conceito (Schender, 2013). 

A História da Matemática é um importante recurso para o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, pois através desta ferramenta, o professor pode 

desenvolver nos alunos atitudes e valores positivos em relação à Matemática. A 

integração da História da Matemática no ensino da disciplina de Matemática, em 

particular no 2.º Ciclo do Ensino Básico, em contexto de sala de aula, permite 

proporcionar ao professor uma nova metodologia de trabalho e motivação para os 

alunos (Souza,Victer,  & Lopes, 2013). 

Assim, podemos dizer que a História da Matemática facilita o processo de ensino 

e de aprendizagem, pois, ao terem conhecimento como foram surgindo os conceitos 

matemáticos e percebendo a sua ligação com as necessidades sociais e culturais dos 

povos, os alunos passam a compreender melhor tais conceitos dando significados à 

aprendizagem matemática. Esta ideia é defendida por D’Ambrósio (1996) quando 

afirma que: 

Somente através de um conhecimento aprofundado e global de nosso passado é que 

poderemos entender nossa situação no presente e, a partir daí, ativar nossa 

criatividade com propostas que ofereçam ao mundo todo um futuro melhor (p.113). 

 

Este trabalho tem como objetivo principal mostrar como através da História da 

Matemática é possível abordar conteúdos matemáticos presentes no programa oficial de 

Matemática do 2.º Ciclo do Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013). 

 

Palavras-chave: História da Matemática; Matemática; Ensino da Matemática; 2.º 

Ciclo de Ensino Básico. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

Abstract 

 

The knowledge in History of Mathematics allows us to better understand how we 

arrived at current knowledge, why we teach this or that concept (Schender, 2013). 

The History of Mathematics is an important resource for the process of teaching 

and learning Mathematics, because through this tool, the teacher can develop in students 

positive attitudes and values in relation to Mathematics. The integration of the History 

of Mathematics in the teaching of Mathematics, particularly in the 2nd Cycle of Basic 

Education, in the context of the classroom, allows to provide the teacher with a new 

methodology of work and motivation for the students (Souza, Victer & Lopes, 2013). 

Thus, we can say that the History of Mathematics facilitates the process of 

teaching and learning, because, when they become aware of how mathematical concepts 

have arisen and perceive their connection with the social and cultural needs of the 

people, the students come to better understand such concepts Giving meanings to 

mathematical learning. 

 According to D'Ambrósio (1996): 

Only through a thorough and comprehensive knowledge of our past can we 

understand our situation in this and, from there, enable our creativity to proposals 

that offer the whole world a better future (p. 113). 

 

This work aims to show how through the history of mathematics is possible to 

approach mathematical content present in Mathematics program officer of the 2nd cycle 

of Basic Education (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013). 

 

 

Keywords: History of Mathematics; Mathematics; Mathematics Teaching, 2nd 

Basic Education Cycle. 
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Introdução 

  
Este documento debruça-se sobre o tema “Ensinar Matemática no 2.º Ciclo do 

Ensino Básico a partir da História da Matemática (HM): Uma proposta de intervenção”. 

O tema foi escolhido por mim e pela minha orientadora, pois, na minha opinião, é 

um assunto pouco discutido e abordado, mas de muito interesse a nível pessoal, uma 

vez que tenho um gosto particular pela História da Matemática. Além disso, tenho a 

convicção que a integração apropriada desta ferramenta em contexto da aula de 

Matemática poderá constituir uma mais-valia no processo de ensino e de aprendizagem 

desta disciplina. 

Lamentavelmente, por diferentes razões, não foi possível aplicar este recurso na 

Prática de Ensino Supervisionada, quer em contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(Estágio I), quer em contexto de 2.º Ciclo do Ensino Básico (Estágio II). Contudo, 

cientes da importância desta metodologia, apresentamos aqui neste trabalho, uma 

proposta de intervenção constituída por duas tarefas onde a História da Matemática é 

usada como meio facilitador para o ensino e para a aprendizagem da Matemática no 5.º 

ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Esperamos que, de alguma forma, possa ser útil aos 

professores que, como nós, acreditam nas potencialidades desta metodologia de 

trabalho. 

Este trabalho encontra-se organizado em três capítulos, para além da introdução. 

Assim, no Capítulo I, é apresentado o enquadramento teórico da investigação, 

refletindo sobre a pertinência de ensinar Matemática no 2.º Ciclo do Ensino Básico a 

partir da História da Matemática, apresentando vantagens e desvantagens dessa 

integração e ainda algumas formas de fazer a integração desta ferramenta em contexto  

da aula de Matemática. 

O Capítulo II é dedicado à Prática de Ensino supervisionada onde se caraterizam, 

de forma breve, os contextos escolares dos estágios, relativamente às instituições e às 

turmas.  

Por último, no Capitulo III, é apresentada uma proposta de intervenção, 

constituída por duas tarefas, onde se faz a integração da História da Matemática para 

ensinar conteúdos matemáticos presentes no programa oficial de Matemática do 5.º ano. 

O trabalho termina com uma conclusão do estudo realizado. 
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1. História da Matemática 

 

As primeiras conceções matemáticas, como a forma e o número surgiram no 

Período Paleolítico. Neste período, o homem primitivo tinha necessidade de prever a 

quantidade de alimentos, pessoas e animais, o que contribuiu para o surgimento do 

conceito de número que se iniciou através de contagens primitivas, ou seja, com uso de 

pedras, ossos e dedos das mãos. É de salientar que as primeiras ideias de número, 

grandeza e forma foram registados através de cortes em ossos e pinturas nas cavernas 

(Barasuol, 2006). 

O desenvolvimento de argumentos matemáticos aconteceu de forma gradativa e 

através da criação e recriação da Matemática de acordo com as necessidades do Homem 

(Barasuol, 2006). 

Com a formação de cidades, os povos tinham necessidade de aperfeiçoar os seus 

conhecimentos matemáticos e desse modo, a Matemática sofreu uma grande evolução. 

O aumento e rapidez da aquisição e desenvolvimento matemático aconteceram no 

Egito com a invenção de técnicas de medição e demarcação de terras em relação às 

águas do rio Nilo e com o registo em papiros. Os escribas utilizavam conceitos 

matemáticos devido aos tesouros reais da Babilônia. Naquela época, a Matemática não 

era utilizada como uma ciência organizada, mas sim, para resolver situações práticas da 

vida diária. Assim, de acordo com Viana e Silva (2007):   

O conhecimento da HM possibilita perceber que as teorias que hoje aparecem 

acabadas e elegantes resultaram de desafios que os matemáticos enfrentaram e que 

foram desenvolvidas com grande esforço, quase sempre, numa ordem bem diferente 

daquela em que são apresentadas após o processo de formalização (p.3). 

 

A História da Matemática é um campo de investigação das origens, descobertas, 

métodos e notações matemáticas ampliadas nas antigas civilizações, como os egípcios e 

babilónicos, que conseguiram desenvolver as bases de várias áreas que, futuramente, 

formariam o que chamamos hoje de Matemática. 
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1.1. História da Matemática em Portugal 

 

A solicitação à utilização da História da Matemática no ensino não é uma 

sugestão inovadora em Portugal. Segundo Neves (2007), durante a Reforma das 

Universidades promovida pelo Marquês de Pombal em 1772, tal proposta já era tida em 

conta. 

A Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra foi uma das primeiras 

faculdades vocacionada para o ensino exclusivo de Matemática e foi a partir da 

fundação desta universidade, que pela primeira vez em Portugal, o estudo de História da 

Matemática passou a ser obrigatório (Mota, Ralha & Estrada, 2011). Segundo estes 

autores, a História da Matemática foi integrada nas faculdades do nosso país como 

disciplina na segunda metade do século XX. Esta medida deveu-se a José Sebastião e 

Silva, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, que defendeu a 

implementação da disciplina de História do Pensamento Matemático, pela primeira vez, 

num curso superior em Portugal. 

Para uma melhor compreensão do uso da História da Matemática pelos 

professores no ensino e na aprendizagem da Matemática, no nosso país, será importante 

ter em consideração três aspetos onde se poderá reconhecer avanços, por um lado, e 

falhas e obstruções, por outro lado (Veloso, 1993): 

 i) Intenções e projetos;  

 ii) Prática docente; 

 iii) O currículo.  

No que diz respeito ao primeiro ponto, o autor refere que o interesse pelo tema por 

parte dos professores tem vindo a aumentar, existindo inúmeros congressos e oficinas 

de formação. Portanto, segundo Veloso (1993) será relevante realçar o trabalho e o 

esforço desenvolvido no nosso país. 

No que diz respeito às organizações presentes que têm procurado despertar e 

difundir a importância da História da Matemática do ponto de vista educativo, podem-se 

destacar as seguintes: O Grupo de Trabalho sobre História e Ensino da Matemática 

(GTHEM) da Associação dos Professores de Matemática (APM) e a Sociedade 

Portuguesa de Matemática (SPM), que tem organizado o Seminário Nacional de 

História da Matemática (SNHM). No que respeita à formação de professores também há 

algum trabalho de base já desenvolvido. 
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Mota, Ralha e Estrada (2011) referem que em diversas universidades do país há, 

pelo menos, uma disciplina relativa ao tema em questão. Para estas autoras: 

A formação de professores de Matemática em Portugal parece caminhar na direção 

desejada, no que concerne à formação científica e pedagógica dos professores em 

História da Matemática, preparando-os para cumprir as referidas diretrizes 

programáticas (p. 8). 

 

Contudo, relativamente à prática docente, Veloso (1993) afirma que na sala de 

aula a História da Matemática tem sido ignorada e as poucas aplicações referem-se 

apenas a algumas biografias ou anedotas questionáveis.  

Segundo Gil (2012) apesar de ter aumentado o número de artigos, reflexões, 

relatórios e apreciações sobre ensaios de ensino, que apontam as vantagens da utilização 

da História da Matemática no ensino, ainda não é claro, o modo como esta pode ser 

integrada na aula de Matemática.  

Por último, no que respeita ao currículo, e tendo por base a descrição do que o 

programa de Matemática do Ensino Básico implementado em 2013 (Ponte, Serrazina, 

Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes, Martins & Oliveira, 2013) referem 

acerca da utilização da História da Matemática, que existem algumas referências sobre a 

utilização da mesma na sala de aula, apesar de muitas das suas indicações não serem 

explícitas.    

  

1.2. Referências históricas sobre a integração da História da 

Matemática no ensino e na aprendizagem da Matemática  

 

No passado, muitos foram os matemáticos que se destacaram sobre a sua 

preocupação acerca da importância do conhecimento da História da Matemática como 

condição para ser possível desenvolver investigação em Matemática. Bernoulli, no 

século XVIII, apresentou a Euler, durante os estudos universitários deste último, alguns 

problemas clássicos, destacando, assim, a relevância dada aos problemas históricos no 

estudo e investigação matemática (Calinger, 1996). 

 Lagrange, numa aula sobre logaritmos para futuros professores referiu que, 

embora o cálculo dos logaritmos fosse um assunto do passado e desta forma os detalhes 

pudessem ser considerados desprovidos de valor, dever-se-ia ter curiosidade em saber 

quais as tentativas que permitiram obter esses resultados. Para Lagrange essa 
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curiosidade não podia ser considerada como algo inativo, uma vez que, para este 

matemático, não só facultava orientação em pesquisas semelhantes, mas também 

poderia esclarecer determinados assuntos sobre os quais alguém se encontrasse a 

trabalhar (Fasanelli, 2000). 

No século XIX, Abel, na margem do seu livro de notas, referiu que se alguém 

pretendesse fazer progressos em Matemática, deveria estudar pelos mestres, indicando, 

assim, para a relevância e necessidade de conhecer as obras daqueles que deixaram a 

sua marca na História da Matemática (Fasanelli, 2000).  

Em 16 de janeiro de 1865, De Morgan, no discurso como presidente da Sociedade 

da Matemática de Londres, destacou a necessidade dos matemáticos perceberem qual o 

caminho percorrido pelas invenções e descobertas que ocorreram nos distintos ramos 

desta ciência (Fasanelli, 2000). 

Também no século XIX, Weierstrass insistiu na importância de se ser cuidadoso 

no estudo, quer dos clássicos, quer de jornais de investigação, apropriados como 

essenciais, não só para entender os fundamentos da Matemática, mas também para o 

progresso de contribuições originais para o avanço e aperfeiçoamento do corpo do 

conhecimento matemático (Calinger, 1996). 

Na obra, Mathematical essays and recreations, Hermann Schubert (1898) salienta  

que um matemático que queira adquirir conhecimentos sobre a investigação moderna, 

deveria, antes de mais, debruçar-se no trabalho matemático realizado nos séculos 

anteriores. Desta forma, destaca-se mais uma vez a relevância do conhecimento da 

História da Matemática no desenvolvimento da investigação matemática (Hermann 

Schubert (1898), citado por Fasanelli,(2000).  

Analogamente aos matemáticos que têm manifestado preocupação sobre a 

importância do conhecimento da História da Matemática no desenvolvimento da 

investigação matemática, também os próprios professores de Matemática, ao longo dos 

tempos, foram destacando a apropriação e a utilidade da integração da História da 

Matemática no ensino da mesma (Hermann Schubert (1898), citado por Fasanelli, 

(2000). 

Fasanelli (2000) evidencia distintos professores, entre os quais Eugenio Beltrami 

(1835-1899), professor na Universidade de Bolonha, que considerava pertinente que os 

alunos aprendessem, bem cedo, os trabalhos dos grandes mestres, como uma forma de 

evitar que as suas mentes se tornassem estéreis, como resultado dos exercícios 

intermináveis realizados nas escolas.  
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Em 1919, num relatório do Comité de uma Associação Matemática do Reino 

Unido, é patente a preocupação pela inclusão da História da Matemática no ensino. 

Nesse relatório era referido que o aspeto histórico da Matemática ainda não tinha 

encontrado o lugar apropriado no ensino das escolas. Aqui era indicado que todos os 

alunos deveriam saber alguma coisa sobre a parte humana e o lado pessoal dos objetos 

em estudo. Desse modo, a História da Matemática apresentava-se como potencial ajuda 

na preparação do currículo escolar. Este relatório mostrava ainda orientações para a 

integração da História da Matemática em contexto escolar, indicando que fossem 

colocados em sala de aula os retratos dos grandes matemáticos, e que o professor nas 

suas aulas fizesse alusão à vida e investigações desses mesmos matemáticos, relatando, 

sempre que possível, o efeito dessas descobertas no progresso da civilização (Fasanelli, 

2000).  

Em 1958, num relatório do Ministro da Educação do Reino Unido foi registada a 

importância da História da Matemática na formação de professores. Esse relatório 

referia também que um conhecimento das divergências e dos argumentos entre grandes 

matemáticos podia induzir não só a um ceticismo saudável, isto é, a um 

desenvolvimento do sentido crítico, mas também promover a discussão e a partilha de 

raciocínios em contexto de sala de aula, proporcionando, portanto, o confronto de ideias 

e opiniões e, consequentemente, a clarificação de conceitos e procedimentos, 

promovendo, assim, o desenvolvimento do pensamento matemático (Fasanelli, 2000). 

Por último, o relatório referia que o conhecimento da História da Matemática permitia 

aos professores apreciar e contextualizar a influência das correntes tradicionais, 

enquanto que aos alunos possibilitava a perceção de que o conhecimento do que hoje é 

ensinado como um produto acabado foi o resultado de séculos de pesquisa, ensaio e 

experimentação, muitas vezes associadas a animadas e energéticas controvérsias 

(Fasanelli, 2000).   

Do descrito sobressai a existência histórica de uma preocupação e de um interesse 

sobre a relação entre a Matemática, o seu ensino e a sua história. Esta preocupação tem 

também encontrado eco, nos últimos anos, em vários encontros e conferências que têm 

congregado historiadores, matemáticos, educadores matemáticos, investigadores e 

organizações nacionais e internacionais de Matemática e da educação matemática, 

realizados em várias partes do mundo, onde se tem abordando a questão da relação entre 

a história e a pedagogia da Matemática. De facto, nos últimos vinte anos há um 

crescente interesse, por parte dos professores e educadores matemáticos, na integração 
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da História da Matemática no ensino da Matemática (Barbin, Bagni, Grugnetti,  

Kronfellner, Lakoma & Menghini, 2000). 

 

 

2. O ensino e a aprendizagem da Matemática a partir da História da 

Matemática  

 

Os defensores, relativamente, à utilização da História da Matemática na sala de 

aula tem ganho um número significativo que convergem nas suas opiniões quanto às 

suas potencialidades no ensino e na aprendizagem da Matemática. A título de exemplo, 

Vázquez (2000) cita alguns trabalhos e publicações que apontam nesse sentido: os 

trabalhos precursores de Brandford, Smith, Rey Pastor e Puig Adam, bem como a 

publicação do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989), Historical 

Topics for the Mathematics Classroom, a obra coletiva dos Institutes de Recherche pour 

L`Enseignement des Mathématiques (IREM´s) (1987), Mathématiques au fil des ages, 

as conferências internacionais (Montpellier, 1993, Braga, 1996) do International Study 

Group on the Relations Beetwen History and Pedagogy of Mathematics (HPM), 

números monográficos da revista For the Learning of mathematics (1991, 1997) e as 

numerosas publicações nas revistas Enseñanza de las Ciencias, Suma, Números & 

Epsilon, entre outras. Sendo assim, é relevante definirmos o que se entende por 

utilização da História da Matemática no ensino e de que formas se pode entender a sua 

aplicação na sala de aula.  

 Em primeiro lugar é essencial começar por mencionar que o recurso à História da 

Matemática não implica ensinar História desta disciplina como objeto de estudo 

propriamente dito (Estrada, 1993; Jorge, 2008). A publicação do NCTM (1989), 

Historical topics for the mathematics classroom, começa por referir este aspeto, 

mencionando que a utilização da publicação não pressupõe saberes antecipados em 

História da Matemática, uma vez que o objetivo não é o ensino desse tema, mas sim, 

recorrer a tópicos históricos que se revestem num valor matemático significativo.  

Em segundo lugar, ao recorremos à utilização da História da Matemática, também 

é preciso ter em atenção que a sua inclusão terá que ser entendida sob dois pontos de 

vista bem diferenciados: por um lado, o do professor; por outro, o do aluno (Vázquez, 
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2000). Este autor distingue, de uma forma clara, o papel que pode ser executado por 

cada uma das partes referindo o seguinte:   

Para o professor, a integração da História da Matemática no ensino, deve constituir 

uma espécie de revulsivo contra o formalismo e o isolamento do conhecimento 

matemático e um conjunto de meios que permitem apropriar-se melhor do referido 

conhecimento (p. 96). 

 

A exploração da história por parte do professor pode ajudar na apresentação de 

tópicos de ensino, ajudar a descobrir os obstáculos que surgiram, as dificuldades, os 

erros e falsas crenças dos próprios matemáticos, o que o irá auxiliar a mudar o papel dos 

erros nos seus próprios alunos, bem como dar a visão da atividade matemática como 

uma atividade humana no âmbito do contexto sociocultural de cada época. Para os 

estudantes, a História da Matemática deve mudar a sua visão sobre a Matemática, e que 

percebam que esta pode sofrer alterações, restabelecendo-se o seu estatuto de atividade 

humana e cultural, ajudando-os na sua motivação para a aprendizagem (Vázquez, 2000).  

Por sua vez, o professor deverá ter em atenção que a aproximação histórica nem 

sempre tem de passar por todas as complicações do passado e os respetivos erros que 

foram aparecendo, pois “recapitular todos os erros do passado pode ser confuso e 

antieconómico” (Jones, 1989, p.3). É assim essencial que o professor selecione as 

situações da história que são fundamentais num determinado momento da sua 

planificação e quais os conceitos que poderão ser construídos com este recurso 

pedagógico. Tal como Paes (2012) afirma:   

O professor deve reconstruir o passado da humanidade, aproveitando os episódios 

sugestivos, os feitos heroicos, os aspetos mais interessantes, que serviram para um 

paralelo entre as eras priscas das sociedades passadas e a vida moderna, tirando uma 

lição e uma solução para as grandes questões do presente. Assim o estudo será 

eficiente, animando, atraente, educativo. O professor inteligente e dedicado saberá 

aproveitar as oportunidades para, por meio da história, promover formação 

intelectual dos seus discípulos e animar e intensificar as suas faculdades de 

raciocínio, ministrando-lhes sempre um novo ensinamento (p. 329).   

  

Stander (1989) também refere a dupla vantagem da integração da História da 

Matemática na sala de aula, afirmando que esta pode ser utilizada pelo professor para 

enriquecer os conceitos, ao mesmo tempo que permite aos alunos entender que a 

matemática está associada ao desenvolvimento da nossa cultura e que os nossos 

antepassados, apesar de trabalharem muito para alcançar determinados resultados, 

foram demonstrando as suas fragilidades. Winicki (1993) também defende que o 

desempenho dos alunos pode ser persuadido, positivamente, com este modo de 

inclusão, o qual poderá enriquecer o contexto de aprendizagem. Assim, Jones (1989) 
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atenta a História da Matemática como uma “ferramenta” essencial e de relevância muito 

significativa para os professores que ensinam o “por quê?” da Matemática e, segundo o 

mesmo, existem três categorias de “por quês” no ensino da Matemática em que a 

História da Matemática pode ser útil:  

i) “Por quês” Cronológicos – permitem que os alunos compreendam de uma forma 

integradora e sequencial os conhecimentos, promovendo a interação entre os 

conhecimentos anteriores e as novas aprendizagens, de forma a realçar o 

desenvolvimento total de um conceito e não apenas de forma parcial e isolada;  

ii)  “Por quês” Lógicos – possibilitam o desenvolvimento dos insights lógicos dos 

alunos, pois evidenciam a natureza dos sistemas axiomáticos que estão na base de 

teoremas mais complexos. Assim, os alunos podem compreender a estrutura mais 

complexa a partir da sua conceção base; 

iii) “Por quês” Pedagógicos - o professor poderá selecionar uma boa sequência 

pedagógica e aproximar situações do passado, ao presente, o que poderá auxiliar o 

professor na contribuição para a compreensão de vários conceitos de que hoje só temos 

o produto final e que se poderá considerar de difícil compreensão.  

 

Neste sentido, Vázquez (2000) destaca três aspetos que estão implícitos à 

integração da História da Matemática no ensino:  

• Evolução dos conceitos e procedimentos – a Matemática é uma ciência em 

constante progresso, sendo que os conceitos e os seus procedimentos são o resultado 

desse mesmo progresso. Sendo assim, através da sua história, é exequível entender 

como é que determinadas teorias surgiram, nomeadamente no contexto da resolução de 

problemas. Tal situação verifica-se com o progresso dos procedimentos matemáticos 

que também vão progredindo e o que atualmente pode ser pouco rigoroso pode ter sido 

considerado adequado no passado. Rogers (1993) tem a mesma opinião, pois este 

afirma que através do estudo da História da Matemática é possível observar os 

processos pelos quais a Matemática se foi desenvolvendo; 

• Contexto sociocultural – apesar dos conceitos matemáticos terem uma validade 

intrínseca, não se pode deixar de considerar que o seu desenvolvimento teve um 

contexto cultural e social relacionado com a faceta humana desta ciência. A análise 

histórica e epistemológica oferece informação muito útil acerca do desenvolvimento do 

conhecimento matemático integrado numa dada cultura, mostrando os caminhos que o 

saber foi tomando sempre em interação com as ideias e crenças de cada cultura; 
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• Laboratório para o desenvolvimento curricular – ao longo da história, as 

verdades matemáticas são mutáveis, ou seja, o que num determinado momento é aceite 

deixa de o ser, a partir do momento em que um determinado conceito ganha uma nova 

significação ou é simplesmente aprofundado. Portanto, um trabalho epistemológico com 

a História da Matemática possibilita percecionar este desenvolvimento que, muitas das 

vezes, foi altamente sinuoso.  

Estrada (1993) apresenta e discute opções de integração da História da 

Matemática no ensino e enfatiza o papel deste instrumento como agente que facilita a 

aprendizagem de forma ativa e, assim, propõe três opções para tal:  

• Biografia dos matemáticos – a Matemática é uma ciência viva e interativa, o 

contexto sociocultural de cada matemático permitirá que os alunos possam pesquisar o 

trabalho desenvolvido por um determinado matemático e qual a sua importância na 

Matemática atual. Assim, a aprendizagem dos alunos fica enriquecida pela inter-relação 

que se faz entre a produção social e Histórica da Matemática e porque poderá analisar o 

dinamismo da evolução das ideias desde a sua origem até à fase atual;  

• Desenvolvimentos temáticos - Os alunos terão a oportunidade de compreender 

que determinados conceitos e ideias apareceram em diferentes lugares e que foram 

desenvolvidos por diversos povos, tendo a oportunidade de entender o sucesso e 

insucesso dos conceitos e o seu desenvolvimento histórico; 

• Estudo dos textos do passado – o professor a partir de documentos e textos 

originais poderá fazer o enquadramento histórico dos conceitos a desenvolver. 

 Kool (1993) também defende a utilização de livros antigos de aritmética, uma vez 

que este autor ao utilizar esta ferramenta, desenvolveu, desde logo, uma maior 

motivação por parte dos seus alunos.  

Winicki (1993) realça a relevância da resolução de problemas na abordagem 

histórica da Matemática defendendo que: 

i) A maior parte da invenção matemática sucedeu da tentativa de resolver 

problemas; 

ii)   Durante a resolução de problemas históricos, os alunos podem perceber que 

muitas das questões atuais já foram colocadas no passado, o que poderá levá-los a 

ter em conta a relevância de uma boa pergunta; 

iii)  Um bom problema desperta a curiosidade e, sendo desafiador, originará o 

interesse dos alunos para a sua resolução; 
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iv)   Ao resolver um problema, o aluno está envolvido ativamente na sua resolução;  

v)  A resolução de um problema histórico pode contribuir para que o aluno se 

posicione e encontre temporalmente, proporcionando aceder a um ponto de vista 

mais amplo que lhe proporcione compreender os esforços realizados para a 

resolução de um problema, dando-lhe uma melhor perceção do problema em 

causa; 

vi)  A resolução de problemas é uma capacidade transversal da aprendizagem da 

Matemática pelo que, assim, esta abordagem está de acordo com o currículo.  

 

2.1. A integração da História da Matemática no ensino e na 

aprendizagem da Matemática 

 

Segundo Gil (2012), toda a ciência resulta da atividade humana e esta tem uma 

ampla história de diversas fases que se adaptam a momentos de tensão e crise, sendo 

que os contextos históricos, em determinados momentos, não permitiram entender essas 

mesmas crises e, assim, distintas questões científicas foram sofrendo alterações ao 

longo dos tempos, tendo como base o trabalho tomado a cargo por diversas pessoas, às 

quais se foram sucedendo outras tentativas e assim sucessivamente.  

Assim sendo, a Matemática está relacionada com diferentes áreas e tem de ser 

vista como uma atividade humana que deve ser valorizada pelo recurso à História da 

Matemática, quer seja do ponto de vista filosófico, interdisciplinar ou cultural 

(Grugnetti & Rogers, 2000).  

 Silva (2012, p. 1) refere que o recurso à História da Matemática é importante 

porque:  

• Satisfaz o desejo de saber como é que os conceitos matemáticos surgiram e se 

desenvolveram; 

•  O estudo dos autores clássicos pode servir de guia no trabalho matemático; 

• Ajuda a compreender a nossa herança cultural, não só através das utilizações que 

a Matemática teve e ainda tem em relação à astronomia, física e outras ciências, mas 

também através da relação que teve e ainda tem com campos tão variados como a arte, a 

religião, a filosofia e os ofícios; 
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•  Oferece um campo de discussão comum com estudantes e professores de outras 

áreas, 

• Fornece um pano de fundo para se compreenderem as tendências no ensino da 

Matemática no passado e na atualidade.   

Tendo em conta que atualmente há um elevado número de alunos com 

dificuldades de aprendizagem em Matemática (Neves, 2007) é pertinente considerarmos 

a História da Matemática como uma das possíveis formas de diminuir essas fendas, uma 

vez que os alunos seriam levados a estudar situações reais e com um contexto autêntico. 

Tal como Verschaffel, Greer, Dooren e Mukhopadhyay (2009)  defendem, muitas das 

vezes, há a sensação de que a Matemática que se trabalha na escola está distante do 

mundo real pelo que a História da Matemática possibilitará estabelecer uma relação 

entre esses dois pólos de uma forma mais rica e excitante, levando os alunos a 

experienciar, partilhar e questionar o conhecimento, havendo o sentimento de 

construção do mesmo, o que tornaria a aprendizagem menos abstrata proporcionando, 

desta forma, uma maior motivação dos alunos e um melhor entendimento dos conceitos. 

Neves (2007) salienta a relevância de se levar o aluno a construir, pouco a pouco, os 

conceitos e notações matemáticas, proporcionando a interpretação das dificuldades que 

surgiram e da forma como foram ultrapassadas, o que levará a uma progressiva 

aquisição de conceitos. Neste sentido, o erro não é visto como algo negativo, mas sim, 

como um ponto de partida para novas construções. A História da Matemática na sala de 

aula mostra que este recurso tem grandes potencialidades, apesar de existirem poucos 

estudos realizados.  

Os resultados obtidos por Winicki (1993) num estudo com três professores que 

utilizaram na sua prática pedagógica problemas históricos, mostraram que todos 

consideraram essa experiência como positiva, uma vez que contribuiu para o interesse 

dos alunos na disciplina de Matemática. Um dos professores do estudo referiu que 

sempre que iniciava a aula com problemas históricos, o entusiasmo da turma era de tal 

forma evidente que os alunos solicitavam que o tema fosse preservado. Outro dos 

professores destacou o grande entusiasmo sentido pelos alunos pelo facto de se 

promover a interdisciplinaridade entre os temas estudados nas aulas de Matemática e os 

temas desenvolvidos noutras disciplinas, sobretudo em História. O mesmo professor 

relatou que os alunos que geralmente não participavam na aula tinham-se mostrado, 

neste caso, muito mais entusiasmados e participativos. Ao fim dos seis meses de estudo, 

foram aplicados questionários que, comparados com os iniciais, evidenciaram um 
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aumento significativo do interesse dos alunos em relação a problemas históricos: 

inicialmente, metade da turma afirmou não se interessar por problemas históricos; no 

final deste estudo, só 16% manteve a mesma opinião. Globalmente, cerca de 80% dos 

alunos considerou a utilização de problemas históricos interessante e positiva.  

Segundo Winicki (1993) “a conjetura de que a integração da História da 

Matemática no ensino pode influenciar a aprendizagem dos alunos ainda não foi 

comprovada” (p. 284) mas, face aos resultados apresentados, tal assunto deve ser 

explorado.  

Kool (1993) também dá conta de uma experiência levada a cabo por si com jovens 

entre os 12 e os 16 anos de idade que manifestavam dificuldades de concentração e 

aprendizagem em Matemática e com pouco interesse na escola. Com intervalos 

regulares começou a propor-lhes problemas retirados de livros de aritmética do século 

XVI, relatando o entusiasmo dos alunos na resolução de problemas e, sobretudo, a sua 

surpresa quando descobriam as semelhanças entre os problemas resolvidos há mais de 

quatro séculos e os que ainda hoje são propostos. Utilizando a comparação das 

resoluções dos alunos com as resoluções originais, observa também a reação de 

admiração dos alunos ao perceberem que estes eram resolvidos sem recurso ao 

simbolismo e às notações matemáticas atuais.  

 Jorge (2008) apresentou e avaliou um percurso de formação de professores, em 

que a resolução e a exploração didática de problemas históricos foram consideradas na 

metodologia a privilegiar na formação inicial de professores para o Ensino Básico. As 

futuras professoras que participaram nesse estudo foram confrontadas com a face social 

e cultural da Matemática, através da exploração de problemas históricos, sendo, assim, 

incentivadas a introduzir a Matemática nas suas aulas sob o ponto de vista histórico. As 

professoras participantes e os respetivos professores cooperantes reconheceram, ainda, 

que foi possível delimitar e ministrar estratégias de ensino e de aprendizagem que 

possuíssem como principal foco a resolução de problemas históricos favorecendo-se, 

assim, ligações com outras disciplinas do currículo, neste caso com História e Geografia 

de Portugal, realçando-se a relevância e a aplicação da Matemática no passado. Os 

alunos, por seu lado, mostraram-se motivados e empenhados. Assim, de acordo com 

esta investigadora, é possível delimitar e traçar estratégias de ensino recorrendo-se à 

História da Matemática favorecendo-se, pois, o estabelecimento de conexões entre 

diversos tópicos matemáticos, a interação da Matemática com outras disciplinas e a 

conexão com o contexto sociocultural do passado. Ultimamente, Préve (2012) dá-nos 
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conta da utilização da História da Matemática num estudo acerca da área do círculo e do 

número π, aliada ao uso de materiais manipuláveis, descrevendo que foi mais fácil para 

os alunos a aprendizagem destes conteúdos, bem como a capacidade de abstração em 

relação aos mesmos. Os alunos conseguiram distinguir mais facilmente o círculo de 

circunferência e o cálculo da área de um círculo foi mais acessível. Também Gil (2012) 

desenvolveu um estudo em que a História da Matemática possibilitou o fomento de uma 

cultura de argumentação em sala de aula, sendo que esta ferramenta se revelou 

potenciadora da aprendizagem matemática. Por um lado, simplificou a aprendizagem e 

a aplicação efetiva de alguns conceitos e, por outro, proporcionou o desenvolvimento da 

aptidão dos alunos para se expressarem matematicamente e para compreenderem, 

também, as ideias que lhes eram apresentadas. Desta forma, os alunos em causa 

puderam participar de forma construtiva nas várias discussões. 

 

2.2. O papel da História da Matemática nos programas oficiais de 

Matemática  

 

Em Portugal, as recomendações curriculares para o ensino da Matemática 

apontam para a humanização do estudo da disciplina, por forma a que o aluno adquira 

uma perspetiva da Matemática como ciência em construção e em constante interação 

com as outras ciências. Deste modo, a escolha de tarefas, junto dos alunos, com uma 

perspetiva histórico-cultural adota especial evidência como um dos temas transversais 

no currículo de Matemática. É de reparar que esta preocupação pela perspetiva 

histórico-cultural no estudo da Matemática, já se deparava presente na reforma das 

Universidades promovida em 1772 pelo Marquês de Pombal, na qual se recomendava 

que o ensino das ciências fosse relacionado com a sua história (Estrada, 1993). 

Sebastião e Silva, no século XX, preocupou-se com os aspetos programáticos e 

pedagógico didáticos do ensino da Matemática, tendo publicado diversos livros 

didáticos, dos quais se destacam o Compêndio de Matemática, utilizado na experiência 

de modernização do ensino da Matemática em Portugal, e o Guia para a utilização do 

Compêndio de Matemática (dois volumes). 

 Segundo Estrada (1993), nestas obras é possível encontrar várias recomendações 

que explicita ou implicitamente remetem para o uso da História da Matemática. Esta 
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mesma autora destaca algumas afirmações de Sebastião e Silva, nas quais este refere 

que o ensino da Matemática deve ser “um ensino vital de ideias, em vez de uma 

experiência mecânica de matérias”, chamando a atenção que “um ensino que não 

estimule o espírito e que pelo contrário o obstrua com as clássicas matérias para exame 

só contribui para produzir máquinas em vez de homens”, referindo ainda “que o 

exemplo histórico do tabuleiro de xadrez deveria ser familiar a todos os alunos que 

passam pelo ensino secundário” (Estrada, 1993, pp. 17 - 18). Perante estas declarações, 

o papel da História da Matemática no ensino assume, indiscutivelmente, um real 

destaque, uma vez que, e segundo Estrada (1993):  

(…) é fundamental para estimular o espírito dos alunos, para o desenvolvimento do 

espírito crítico e ainda para que o aluno sinta e se aperceba das ideias subjacentes às 

teorias e aos teoremas já acabados que aprende (p. 18). 

 

 Acresce referir que Sebastião e Silva foi o primeiro professor a lecionar uma 

cadeira de História do Pensamento Matemático, na Faculdade de Ciências de Lisboa, 

dando, assim, à História da Matemática um estatuto de disciplina de um curso superior. 

Na década de 90 do século XX, nos documentos oficiais referentes aos programas 

de Matemática do Ensino Básico, surgiram indicações bastante precisas sobre a 

integração da História da Matemática em contexto de sala de aula. Por exemplo, nos 

objetivos gerais do programa de Matemática para o 2.º Ciclo (Ministério da Educação, 

1991). Era possível encontrar, na secção referente aos valores/atitudes e às 

capacidades/aptidões, propostas para desenvolver, nos alunos, a curiosidade e gosto de 

aprender, bem como a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e 

intervenção do real. No que diz respeito aos valores/atitudes, enquanto que no 2.º Ciclo 

é sugerido que se deva interessar os alunos por factos da História da Matemática 

relacionados com os conhecimentos que adquire; no 3.º Ciclo pretende-se que os alunos 

reconheçam o contributo da Matemática para a compreensão e resolução de problemas 

do Homem através dos tempos (Ministério da Educação, 1991a).  

Na parte referente às capacidades/aptidões, é também sugerido que se relacione 

etapas da História da Matemática com a evolução da humanidade (Ministério da 

Educação, 1991). 

Em 2001, no Currículo Nacional do Ensino Básico (Ministério da Educação, 

2001) na secção referente às experiências de aprendizagem apontava-se para a 

realização de trabalhos sobre Matemática, considerando que “a Matemática e a sua 

história, os matemáticos e as suas histórias, integrados ou não na história da ciência e no 
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desenvolvimento científico, são uma fonte de conhecimentos favoráveis à 

aprendizagem” (p. 69). 

Assim, a História da Matemática no âmbito das orientações metodológicas gerais, 

salientam que os alunos devem contactar com aspetos da História da Matemática e 

reconhecer o papel da Matemática no desenvolvimento da tecnologia e em várias 

técnicas. Na História da Matemática devem salientar-se o contributo de diversos povos 

e civilizações para o desenvolvimento desta ciência, a sua relação com grandes 

problemas científicos e técnicos de cada época, o seu contributo para o progresso da 

sociedade, e a sua própria evolução em termos de notações, representações e conceitos, 

proporcionando uma perspetiva dinâmica sobre a Matemática e o seu papel na 

sociedade (Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda, Guimarães, Sousa, Menezes, Martins & 

Oliveira, 2007, p. 10). Além das indicações supracitadas, em que se apela à importância 

do uso da História da Matemática em contexto escolar, é possível encontrar, nestes 

documentos oficiais, algumas sugestões, apesar de escassas, sobre a própria integração 

da História da Matemática em contexto de sala de aula, ou como tópico de trabalhos de 

investigação. 

Em 1991, no programa de 6.º ano de escolaridade, no tópico “Números inteiros 

relativos” sugere-se a pesquisa de dados de natureza histórica e a realização de 

pequenos trabalhos escritos sobre a introdução de números negativos (Ministério da 

Educação, 1991). 

No programa de Matemática de 2007 (Ponte, et al, 2007), também estão presentes 

algumas notas para a integração da História da Matemática em contexto de sala de aula. 

No 2.º Ciclo, a integração de uma perspetiva histórico-cultural da Matemática surgia no 

tópico “Geometria”:   

Dado que a Geometria e a Medida estão diretamente relacionadas com as atividades 

matemáticas mais antigas em que o ser humano se envolveu, [desta forma] o seu 

estudo possibilita a exploração de aspetos históricos (a Matemática como atividade 

de resolução de problemas práticos em algumas civilizações e também como 

atividade predominantemente intelectual para os gregos (p.36). 

 

Atualmente, no programa de Matemática do Ensino Básico (Bivar, Grosso, 

Oliveira & Timóteo, 2013), não há qualquer referência ao uso da História da 

Matemática, em contexto de sala de aula. Nota-se assim uma tendência progressiva da 

desvalorização da História da Matemática nos programas oficiais de Matemática do 

Ensino Básico, para culminar, tal como já foi dito, com a ausência de qualquer alusão 

no programa atual do Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira & Timóteo, 2013). 
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2.3. Vantagens da integração da História da Matemática no ensino e na 

aprendizagem da Matemática  

 

Existe uma variedade de argumentos concetuais, multiculturais e motivadores que 

justificam quais os benefícios, relevantes, tanto para alunos, como para professores, da 

integração e valorização da História da Matemática no ensino e na aprendizagem da 

Matemática (Gulikers & Blom, 2001). Duas das razões mais apresentadas, para a 

inclusão da dimensão histórica em contexto de sala de aula, são, por um lado, a 

oportunidade que a História da Matemática fornece para desenvolver a visão do que é a 

Matemática; por outro lado, a oportunidade de permitir obter um melhor entendimento 

dos conceitos e teorias presentes na própria Matemática. Para Barbin (2000), estas 

razões, permitem estabelecer uma sequência no desenvolvimento da compreensão: a 

História da Matemática pode, primeiramente, mudar a perceção e entendimento pessoal 

sobre a Matemática, o que influenciará a forma como é ensinada e finalmente, afeta a 

forma como os próprios alunos percebem e entendem a Matemática. Tzanakis e Arcavi 

(2000) apontam, no entanto, cinco domínios, que consideram essenciais, em que o 

ensino da Matemática pode ser sustentado, enriquecido e melhorado através da 

integração da História da Matemática no processo educativo, a saber, ao nível da 

aprendizagem da Matemática; ao nível do desenvolvimento da visão da natureza da 

Matemática e da sua atividade; ao nível da orientação perante a Matemática; ao nível da 

apreciação da Matemática como um esforço cultural/compreender a evolução da 

Matemática; ao nível da aplicação didática dos professores e do seu reportório 

pedagógico. 

 

Ao nível da aprendizagem da Matemática    

A organização da Matemática é conhecida através da evolução histórica. Segundo 

Freudenthal (1983), a maioria das ideias matemáticas não são publicadas na forma 

como foram descobertas, sendo, a Matemática, usualmente, ensinada de uma forma 

dedutiva. Porém, o desenvolvimento histórico da Matemática indica que esta 

organização dedutiva, ou até mesmo axiomática, surge após esta ciência ter atingido um 

determinado nível de maturidade, ou seja, quando se tornou essencial fornecer uma 

apresentação da sua perfeição e estrutura lógica. A Matemática é, assim, global e 
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retrospetivamente reorganizada, sendo que esta carência de reorganização está 

relacionada, por um lado, com o facto de se pretender evitar os tortuosos e abundantes 

cálculos iniciais; por outro lado, com a intenção de apresentar um corpo de 

conhecimento dedutivo, no qual os novos resultados possam ser acrescentados de uma 

forma cumulativa, com o intuito de que as questões e problemas que constituíram as 

motivações básicas para o desenvolvimento de uma ideia, bem como qualquer dúvida 

surgida no desenvolvimento dessa mesma ideia, fiquem esclarecidas (Tzanakis & 

Arcavi, 2000). Neste sentido, a integração da História da Matemática pode tomar um 

papel essencial ao permitir a descoberta de como os conceitos, estruturas e ideias 

surgiram por forma a servirem de ferramentas para organizar os fenómenos físicos e 

sociais (Freudenthal, 1983). Desse modo, pode ser acrescentado à aprendizagem de um 

conceito, o conhecimento da motivação e do fenómeno para os quais foram criados. 

Vários investigadores como, por exemplo, Polya e Lakatos têm reconhecido e defendido 

este facto. Gulikers e Blom (2001) evidenciam que comparando as técnicas antigas e 

modernas, os alunos tomam consciência de que os métodos utilizados ao longo dos 

tempos foram alterando, percebendo, assim, que as alterações nos métodos existentes 

tornaram mais fácil a aprendizagem da Matemática. Estes mencionam ainda, que a 

História da Matemática permite aos alunos aprender de uma forma não linear, isto é, os 

alunos ao relacionarem os problemas que estiveram na origem de determinadas teorias, 

permiti-lhes perceber e confrontar o que se encontra exposto nos manuais de 

Matemática da atualidade e verificar que, muitas vezes, o que é ensinado não é o 

problema que esteve na origem da teoria. Freudenthal (1983) e Gulikers e Blom (2001), 

falam em “inversão anti didática”, nos livros visto que a ordem de aparecimento foi em 

sentido contrário. Segundo Gulikers e Blom (2001) a História da Matemática permite 

aos alunos obter um balanço entre o “rigor” e a “imaginação”, sendo que, “(…) o aluno 

não tira conclusões infundadas e dá-lhe a chance de seguir um pensamento criativo em 

desiguais direções” (p. 228). Horak e Horak (1981), Gulikers e Blom (2001), revelam 

que acrescentar ao ensino o conhecimento dos esforços das descobertas, patentes ao 

longo da história, bem como a evolução dos conceitos, permite que os alunos entendam 

melhor os fundamentos teóricos da Matemática como, por exemplo, o uso e utilização 

de diferentes técnicas. Tendo em conta o parecer de Byers (1982, citado por Gulikers & 

Blom, 2001) e Ransom (1991, citado por Gulikers & Blom, 2001), Gulikers e Blom, 

referem “(…) que os problemas históricos fornecem métodos alternativos de resolução e 

fazem os alunos pensar” (2001, p. 228). Portanto, mostrar aos alunos como os conceitos 
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se desenvolveram, ajuda-os na compreensão dos mesmos (Fauvel, 1997). Apesar de 

implicar que o professor deve ter consciência que não existe uma forma exclusiva de 

apresentar um determinado assunto não implica que este siga, exatamente o seu 

desenvolvimento histórico. Em concordância com Tzanakis e Arcavi (2000), de uma 

forma natural, a história fornece, diferentes maneiras para apresentar um determinado 

assunto, mantendo as pequeníssimas falhas lógicas e as introduções para determinados 

conceitos, métodos ou provas. Desta forma, a História da Matemática pode inspirar e 

auxiliar os professores. No entanto, este papel, que a História da Matemática pode 

ajudar os alunos a entenderem melhor a matéria, apontado por Gulikers e Blom (2001), 

não é unanimemente aceite. Freudenthal (1981) refere algumas incertezas e Grattan - 

Guinness (1973) menciona que seguir, exclusivamente, a linha histórica dificulta a 

compreensão do assunto, sobretudo em alunos mais novos, que ainda não têm 

consciência histórica e não conseguem perceber, ideias e técnicas iniciais que lhes são 

pouco familiares.   

Ao utilizar, registos históricos, como recurso, problemas retirados da História da 

Matemática, alunos e professores podem equiparar as suas estratégias de resolução com 

as originais (Grugnetti, 1994). Esta é uma forma de motivar os alunos a entender não só 

a economia e a vantagem dos atuais símbolos e métodos matemáticos (Grugnetti, 2000), 

mas também de confrontarem as suas conjeturas, bem como os argumentos e estratégias 

de resolução utilizados. Pode-se constatar que, uma componente relevante desta 

estratégia, implica a estratégia utilizada pelo aluno e a análise da estratégia matemática 

exposta por matemáticos do passado, possibilitando que os alunos possam confrontar as 

suas estratégias com as dos antigos matemáticos. Como foi dito, os alunos podem, por 

exemplo, entender a economia e a eficiência dos processos algébricos modernos, 

comparando-os com os velhos métodos. No entanto, um dos aspetos mais relevantes da 

evolução da aprendizagem da matemática é a atividade de identificar e comparar 

estratégias de resolução (Grugnetti, 2000). Os alunos ao tornarem-se aptos para 

confrontar distintas estratégias, tanto na resolução de problemas, como na prova de 

teoremas, permitirá que estes desenvolvam o processo de generalização e de abstração.   

A história pode constituir uma excelente interdisciplinaridade. A integração da 

História da Matemática na sala de aula permite o reconhecimento entre a Matemática e 

outras disciplinas (Reimer & Reimer, 1995; Furinghetti & Somaglia, 1998; Grugnetti & 

Rogers, 2000). Para Tzanakis e Arcavi (2000), a inclusão da história no ensino da 

Matemática pode mostrar conexões entre domínios do conhecimento que à primeira 
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vista poderia parecer que não estão relacionados, oferecendo, desta forma, a 

oportunidade de averiguar que a frutífera pesquisa de um determinado domínio 

científico não se encontra separado das atividades de outros domínios. Frequentemente, 

essa relação é motivada por questões e problemas surgidos de disciplinas aparentemente 

não relacionadas e tendo como base experiências empíricas. Por exemplo, os 

professores podem mostrar e destacar a forte ligação entre a Matemática, a geografia, a 

engenharia e astronomia que pode ser encontrada no desenvolvimento dos instrumentos 

de navegação e nos planos/esquemas de cálculo, tão importantes para o sucesso das 

viagens marítimas, em particular na época dos descobrimentos portugueses (Veloso, 

1994; Grugnetti & Rogers 2000; Ferreira & Rich, 2001). A História da Matemática 

fornece, assim, a oportunidade de articulação com outras disciplinas.  

 A História da Matemática pode despertar a motivação e o interesse dos alunos. A 

História da Matemática constitui um vasto reservatório de importantes questões, 

problemas e exposições que podem ter, não só muito valor tanto em termos do seu 

conteúdo, como também em termos de motivação, interesse e envolvimento dos alunos 

(Tzanakis & Arcavi, 2000). Uma das razões apontadas para a integração da história no 

ensino da Matemática é o facto da História da Matemática poder ajudar a desenvolver o 

interesse dos alunos pela aprendizagem (Siu & Siu, 1979; Byers, 1982; Fauvel, 1991; 

Reimer & Reimer, 1995; Ernest, 1996; Tzanakis & Arkavi, 2000; Ferreira & Rich, 

2001, Gulikers & Blom, 2001). Proporciona também uma outra perspetiva sobre os 

assuntos e uma nova perspetiva sobre a origem dos problemas, conceitos, métodos e 

provas, pois ao incluir a história nas aulas de Matemática pode motivar os alunos e, 

sendo assim, “(…) as aulas de matemática podem tornar-se menos assustadoras e mais 

agradáveis (…)” (Gulikers & Blom, 2001, p. 230). De acordo com vários investigadores 

(Swetz, 1984; Barbin, 2000; Rubinstein & Schwartz, 2000), na História da Matemática 

podem-se encontrar diferentes situações cuja integração em sala de aula poderá 

provocar a atenção dos alunos e, consequentemente, ampliar a sua curiosidade pelo 

estudo da Matemática. Por exemplo, a procura de construções com régua e compasso de 

polígonos regulares; a análise de certos códigos numéricos secretos que eram populares 

na Idade Média; a contestação por Galileu, do ponto de vista ptolemaico, sobre o 

movimento dos planetas, são alguns casos que podem, de forma intrínseca, provocar nos 

alunos o quererem aprender mais (Ferreira & Rich, 2001). Também as tarefas inspiradas 

na história podem despertar, de forma intrínseca, o interesse dos alunos e colaborar para 

ampliar o valor do currículo, a par de exercícios e problemas que denotam um caráter 
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mais artificial. Neste sentido, através da execução destas tarefas, aspetos da evolução 

histórica de um determinado tema poderão tornar-se conhecimento trabalhado pelos 

alunos e, neste sentido, a história surge como algo que não é estranho à própria 

Matemática (Tzanakis & Arcavi, 2000). Segundo Ferreira e Rich (2001), uma 

motivação intrínseca para aprender é preferível a uma motivação extrínseca (Middleton, 

1995). A primeira é caracterizada não só pelo desejo dos alunos aprenderem por si 

mesmos, mas também pelo seu interesse pelas atividades de sala de aula, que 

consideram agradáveis, desafiadoras e proveitosos para a vida (Schiefele & 

Csikszentmihalyi, 1995; Middleton & Spanias 1999); a segunda é caracterizada pelo 

empenho dos alunos em tarefas académicas com o objetivo de alcançarem recompensas 

ou evitarem castigos. Segundo Ames e Archer (1988, citados por Middleton & Spanias, 

1999), o objetivo de uma motivação extrínseca é expor evidências das capacidades, com 

melhores resultados que outros, alcançando o sucesso com muito pouco esforço, 

alcançando, assim, por parte dos professores e dos seus pares, julgamentos favoráveis às 

suas competências (Middleton & Spanias, 1999).   

A História da Matemática permite que os alunos desenvolvam capacidades 

transversais tais como: resolução de problemas, raciocínio matemático e comunicação 

matemática. A certeza de que a integração da história, em sala de aula, melhora a 

aprendizagem da Matemática determina, em dois pressupostos sobre o próprio método 

de aprendizagem: quanto maior interesse do aluno na Matemática, mais trabalho este 

realiza, desse modo, se mais trabalho realiza melhor vão ser os seus resultados ao nível 

da aprendizagem e da apreensão (Barbin, 2000). Isto significa que a integração da 

História da Matemática permite aos alunos olharem mais além (Gulikers & Blom, 2001) 

e vai mais distante do que um fator de motivação (Barbin, 2000), uma vez, que um 

melhor entendimento por parte dos alunos, dos conceitos e procedimentos, tem, de 

facto, um efeito importante na sua aprendizagem (Kieran, 1994).   

Assim, a História da Matemática apresenta um leque variado de problemas que 

poderão ser trabalhados pelos alunos, como mostra exemplos de sucessos e falhas 

através da evolução do corpo do saber matemático (Swetz, 1984). Deste modo, os 

alunos poderão compreender a relevância da formulação e teste de conjeturas, 

principalmente do processo de tentativa e erro, por vezes usado nas descobertas 

matemáticas (Horn, Zamierwski & Barger, 2000), bem como da relevância da 

comunicação e argumentação dos raciocínios matemáticos no progresso da prova e do 

rigor, conceitos estes de natureza dependente, o que pode ser averiguado ao longo dos 
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tempos (Tzanakis & Arcavi, 2000). Assim sendo, os alunos poderão analisar o valor do 

intenso trabalho e determinação (Reimer & Reimer, 1995) como a importância de 

persistência para atingir um determinado objetivo (Ferreira & Rich, 2001).  

Analisando a evolução histórica de um conceito, os alunos apercebem-se que a 

Matemática não é fixa nem definitiva. A História da Matemática permite gerar um 

contexto para inserir conceitos matemáticos, de um modo que estimule os alunos a 

pensar. Recursos históricos levam os alunos a investigar e a desenvolver, 

individualmente, formas simples de raciocínio. Os diferentes pontos de vista que são 

possíveis apresentar em contextos históricos, permite aos alunos a oportunidade para 

desenvolverem a arte de discutir, justificar as suas próprias opiniões e exporem o seu 

próprio raciocínio aos outros. Os recursos históricos estimulam, assim, os alunos a 

repetirem individualmente os esforços e tentativas de resolver problemas. Segundo 

Lakoma, (2000) todas estas atividades, não só são muito relevantes para formar os 

conceitos matemáticos e fortalecer o pensamento matemático, mas também úteis no 

desenvolvimento de um estilo discursivo em educação. Alunos que estejam em contacto 

com contextos de trabalho que integrem a História da Matemática podem, assim, 

desenvolver distintas capacidades não apenas ligadas, somente, ao seu desenvolvimento 

matemático, mas também competências de leitura, escrita, pesquisa, análise e 

comunicação, de forma a que “falando sobre” Matemática, desenvolvam e discutam 

argumentos matemáticos (Tzanakis & Arcavi, 2000).  

 

Ao nível do desenvolvimento da visão da natureza da Matemática e da sua 

atividade  

 De acordo com Tzanakis e Arcavi (2000), uma forma diferente de olhar a 

Matemática e a atividade matemática pode ser proporcionada, ao nível do conteúdo, 

através da análise de questões, problemas e respostas históricas, fornecidas diretamente 

por recurso a fontes primárias ou a textos reconstruídos em linguagem atual. Ao 

contactarem com este tipo de produções, os alunos podem aprender que os erros, os 

argumentos heurísticos, as incertezas, as dúvidas, os argumentos intuitivos, as respostas 

“sem saída”, as controvérsias e as abordagens alternativas a problemas, não só são 

legítimos, como também fazem parte integrante de fazer matemática. Neste sentido, 

estes autores referem que os alunos podem entender melhor o porquê das conjeturas e 

provas que foram sugeridas no passado, fornecerem ou não, de forma satisfatória, 
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resposta para problemas já existentes. De uma forma indireta, os alunos são encorajados 

a formularem as suas próprias questões, fazer conjeturas e a testá-las. Acresce referir 

que a história também torna mais visível, tanto para professores como para alunos, a 

natureza evolucionária do conhecimento matemático e o caráter temporal na 

dependência de determinados conceitos como: prova, rigor, evidência, erro, entre 

outros.  

A integração da História da Matemática, em contexto de sala de aula, também 

pode proporcionar aos alunos um outro modo de olhar a Matemática e a atividade 

matemática, ao nível da sua forma, como a notação, a terminologia, os métodos 

computacionais, os modos de expressão e de representação. A integração da História da 

Matemática poderá ajudar os alunos a entenderem não só estas questões formais, mas 

também a própria linguagem, verbal ou simbólica, da Matemática de um determinado 

período, reavaliando o papel visual, intuitivo e as abordagens não formais sugeridas no 

passado (Van Maanen, 1997). Assim, com ajuda de fontes originais ou até mesmo de 

extratos retirados dessas fontes, tanto professores como alunos podem ficar a conhecer 

quais as vantagens e/desvantagens das formas modernas da Matemática (Tzanakis & 

Arcavi, 2000).  

 

Ao nível da orientação perante a matemática  

 A História da Matemática pode enfatizar o papel da atividade humana no 

processo o que permitirá influenciar a predisposição dos alunos perante a Matemática. 

A História da Matemática permite humanizar a matemática ao mostrar que a 

Matemática mais do que um sistema rígido de verdades é um assunto envolvente e 

humano. É um esforço humano que requer um esforço intelectual e é determinado por 

vários fatores, tanto internos como externos, não sendo um produto acabado, dado por 

Deus (Tzanakis & Arcavi, 2000). A dimensão histórica encoraja, assim, a considerar a 

matemática mais como um processo de reflexão e aperfeiçoamento realizado ao longo 

dos tempos, do que uma estrutura definida, composta por verdades irrefutáveis e 

imutáveis. O facto da Matemática ser uma atividade humana e dinâmica significa que, 

de uma forma natural, é influenciada por fatores sociais e culturais e, nesse sentido, a 

História da Matemática pode ajudar a explicar aos alunos o papel da Matemática na 

sociedade (Gulikers e Blom, 2001). Ter esta noção, permite aos alunos “(…) ver que a 

Matemática foi conduzida não somente por razões de utilidade, mas também que se 
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desenvolveu por si própria, motivada pela curiosidade intelectual, por um propósito de 

entretenimento e por critérios de estética” (Gulikers e Blom, 2001, p. 229). Para estes 

investigadores, a História da Matemática ao apresentar o desenvolvimento da 

matemática como uma atividade humana, permite aos alunos visualizar o aspeto 

humano da Matemática e não apenas olhá-la como um sistema rígido de verdades. 

Levar os alunos a pensar que a Matemática não é um produto acabado, isto é, levá-los a 

perceber que é necessário pensar em problemas para serem resolvidos, realçando, 

portanto, a relevância das conjeturas e do valor da intuição na execução das tarefas 

propostas em sala de aula. Neste sentido, o aluno na sala de aula de Matemática e o 

investigador matemático estão ocupados no mesmo tipo de atividade. A extensão 

histórica pode trazer aqui uma modificação global na abordagem do professor, estando 

ou não o elemento histórico explícito na sala de aula.   

A História da Matemática admite ainda incentivar o valor de persistir nas ideias, 

de tentar empreender linhas de investigação, de colocar questões e de tentar desenvolver 

formas de pensamento criativo, ou seja, que os alunos verifiquem que no trabalho de 

ilustres matemáticos existiram, em alguns momentos, falhas, erros, incertezas e que 

foram mal compreendidos. De acordo com Stander (1989), a confiança dos alunos 

aumenta, quando estes avistam o que os grandes matemáticos não alcançaram, isto é 

dão respostas aos seus problemas, e conseguem perceber que os erros, abordagens 

alternativas não só são legítimas como também são uma parte fulcral de fazer 

Matemática (Tzanakis & Arcavi, 2000). Os alunos ao sentir que não são os únicos a 

sentir dificuldades sentem-se melhores (Fauvel, 1997). Ao integrar-se a História da 

Matemática, na sala de aula, os alunos sentem-se menos assustados e quando se 

debatem com problemas, estes não se sentem sozinhos a terem dificuldades (Ferreira & 

Rich, 2001). Porém, segundo Barbin (2000), mesmo que os alunos sejam levados a 

produzir o seu conhecimento de uma forma paralela ao desenvolvimento histórico, não 

significa que exista uma relação exata entre a construção realizada pelos alunos e o 

seguimento histórico. Para esta investigadora, as dificuldades encontradas pelos 

matemáticos ao longo da história podem não ser as mesmas que surgem, atualmente, 

aos alunos. Apesar que esta, considera, que aprender a existência de barreiras ao longo 

da história é em si benéfico. 

A inclusão da História da Matemática no ensino da Matemática tem mostrado que 

suscita nos alunos e professores perceções sobre os conteúdos, como também as suas 

atitudes, criatividade e entusiasmo sobre esses mesmos assuntos (Arcavi Bruckheimer, 



25 

M. & Ben-Zvi, R., 1982; Fauvel, 1991; Estrada, 1993; Van Maanen, 1997; Ernest, 

1996; Philippou & Christou, 1998; Barbin, 2000; Marshall, 2000, Rubenstein & 

Schwartz, 2000). 

 Segundo Swetz (1984), muitas vezes, o ensino da Matemática é fragmentado 

originando que os alunos encarem a Matemática como uma inexplicável coleção de 

regras e fórmulas. Nesse sentido, os alunos produzem barreiras psicológicas ao 

verdadeiro entendimento matemático, fortalecendo ansiedades sobre a aprendizagem e o 

uso da Matemática. Contudo, segundo Marshall (2000), Schubring, (2000) e Ferreira e 

Rich (2001), a História da Matemática é integrada nas práticas de sala de aula, os alunos 

ficam mais familiarizados com a Matemática, mudando, portanto, a perceção que estes 

têm da Matemática (Fauvel, 1997). Desse modo, a introdução da História da 

Matemática em determinados momentos de sala de aula, pode trazer ação ao ensino da 

matemática, gerando um ambiente agradável dentro da sala de aula, tornando mais 

interessantes logo proporcionando mais sucesso (Gulikers & Blom, 2001).  

  

Ao nível da apreciação da Matemática como um esforço cultural/compreender a 

evolução da Matemática  

 Como foi dito anteriormente, a Matemática não é um sistema estruturado de 

forma rígida, mas um processo contínuo que envolve a parte intelectual humana, em 

ligação com a sociedade, outras ciências e diferentes culturas (Tzanakis & Arcavi, 

2000). 

 A partir do estudo de exemplos históricos, os alunos têm a oportunidade de 

apreciar a evolução da Matemática como um processo empurrado não só por razões 

utilitárias, mas também por critérios estéticos, curiosidade intelectual e propostas de 

desafio e prazer de caráter recreativo. Assim, a história faculta exemplos de como a 

evolução interna da Matemática, se impulsionada pela parte utilitária ou “pura”, terá 

sido influenciada, em grande parte, por fatores sociais e culturais. Professores e alunos, 

através do estudo do desenvolvimento histórico da Matemática, vão compreender como 

esta ciência evolui, encarando-a como uma ciência viva. Alunos e professores podem 

reparar como as ideias matemáticas surgiram no passado, e como muitos dos conceitos 

com que se ocupam em sala de aula e na sua vida diária, bem como as diversas técnicas 

utilizadas para resolver problemas, e como foram progredindo ao longo do tempo 

(Swetz, 1984; Estrada, 1993; Fauvel, 1991; Furinghetti & Somaglia, 1998; Tzanakis & 
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Arcavi, 2000). Segundo Swetz (1984) a História da Matemática pode auxiliar as aulas 

de Matemática e, assim, os alunos percebem a parte humana da Matemática se a 

História da Matemática for utlizada de forma contextualizada nas aulas de Matemática 

(Bidwell, 1993; Reimer & Reimer, 1995; Swetz 1984). Por exemplo, os alunos 

apercebem-se que existiram problemas que demoraram séculos a serem resolvidos, 

percebem que atualmente, ainda existem muitos problemas sem resolução, como a 

conjetura de Ferreira e Rich (2001). E ainda, podem analisar, por um lado, como o 

evolução da notação, terminologia, métodos computacionais, modos de expressão e 

representação matemática levaram tantos séculos a progredir (Tzanakis & Arcavi, 

2000); para além disso, como a linguagem e os meios usados para levar e comunicar o 

conhecimento matemático foram alterando ao longo dos tempos (Thomaidis, 1991; 

Grugnetti, 2000). A Matemática possui um grande número de exemplos ilustrativos  do 

papel da inovação e da criação no desenvolvimento da Matemática, logo, a integração 

da História da Matemática permite que professores reconheçam que a Matemática é, de 

facto, um esforço criativo e cultural humano (Barbin, 1991; Tzanakis & Arcavi, 2000; 

Ferreira & Rich, 2001). 

Apesar de, atualmente, a Matemática ser vista como um produto, exclusivo, da 

cultura ocidental, através da integração da História da Matemática, em sala de aula, os 

professores e os alunos têm oportunidade de ficar a entender outras culturas menos 

conhecidas, principalmente sobre as abordagens efetuadas em relação à Matemática no 

interior dessas culturas e o papel que esta tomou nessas mesmas culturas. Também 

permite que professores caso tenham alunos de etnias diferentes, possam integrar estes a 

partir da História da Matemática, podendo aumentar a tolerância entre todos e não está a 

sobrevalorizar uma cultura sobre outra. Com isto, a integração da História da 

Matemática na sala de aula de Matemática permite que o professor aborde o tema do 

multiculturismo que segundo Grugnetti e Rogers pode ser visto como: 

a identificação e celebração da diversidade, o respeito e valor do trabalho dos outros, 

o reconhecimento de diferentes contextos, necessidades e propósitos e a compreensão 

de que cada sociedade faz e fez importantes contribuições para o corpo do 

conhecimento a que chamamos matemática (2000, p. 51). 

 

A História da Matemática proporciona aos alunos várias oportunidades para 

investigar culturas e sociedades antigas e para conhecer, respeitar e valorizar diferentes 

culturas, incluindo a sua própria (Fauvel, 1991; Reimer & Reimer, 1995; Grugnetti & 

Rogers, 2000; Kelley, 2000). Os alunos podem, assim, perceber como as normas sociais 
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e as práticas de diversas culturas influenciaram o desenvolvimento matemático. A título 

de exemplo, refiram-se as influências políticas e religiosas no trabalho matemático de 

Galileu que afetaram a forma como as pessoas raciocinavam e atuavam (Wilson & 

Chauvot, 2000). Gulikers e Blom (2001) também destacam o papel relevante que a 

História da Matemática desempenha a nível cultural. Além disso, percebem, que a 

Matemática, atualmente, não é apenas um produto da cultura ocidental, para esta 

interdisciplinaridade, sobretudo na física.  

 

Ao nível da aplicação didática dos professores e do seu reportório pedagógico   

A partir do estudo da História da Matemática, os professores, ao usarem a História 

da Matemática de uma forma didática, estes têm oportunidade de:   

(i) Identificar quais as motivações subjacentes à introdução do conhecimento 

matemático. O estudo do desenvolvimento histórico de conceitos e teorias permite aos 

professores auxiliar os alunos a entenderem melhor esse conhecimento matemático;  

(ii)  Conhecer as dificuldades, que surgiram na história, pode nomeadamente, 

surgir também em contexto de sala de aula. Apesar de um assunto, à primeira vista, 

possa parecer de resolução simples para os alunos, na realidade, pode ser complexo para 

os mesmos. Em geral, este progresso foi baseado em questões e problemas concretos os 

quais, muitas vezes, não são claros se o assunto for apresentado a partir do início, 

usando a notação atual. Deste modo, estas questões e problemas exigem um avanço 

matemático, que muitas vezes, os alunos ainda não atingiram. Neste sentido, a História 

da Matemática auxilia o professor a escolher, um assunto, que seja mais adequado para 

os seus alunos. O conhecimento histórico, por parte do professor, poderá ajudar os 

professores a entender em que nível de aprendizagem estão os alunos, bem como 

comparar os erros dos alunos, as barreiras cognitivas e os problemas surgidos na 

história do progresso da Matemática (Schubring, 2000; Gulikers & Blom, 2001). De 

facto, a História da Matemática pode antecipar os obstáculos que os alunos podem 

sentir. Daí a História da Matemática, ser uma ferramenta para o professor (Struve, 1996; 

Waldegg, 1997; Gulikers & Blom, 2001), permitindo ao professor entender os erros e as 

falsas noções dos alunos em certos tópicos e, assim, ajudar a explicar o que hoje os 

alunos consideram difícil (Sfard, 1994; Gulikers & Blom, 2001). Também Fauvel 

(1997), Kelley (2000) e Ferreira e Rich (2001) salientam a importância da conexão entre 

o assunto que é difícil para o aluno compreender e aquele que também não foi fácil para 

a coletividade matemática concordar. Desta forma, a integração da História da 



28 

Matemática no ensino oferece aos professores uma mudança na forma como observam a 

aprendizagem dos seus alunos, ficando estes mais sensibilizados sensíveis e capazes de 

entenderem melhor os barreiras que os alunos deparam na aprendizagem de 

determinados conceitos e procedimentos matemáticos (Fauvel, 1991; Tzanakis & 

Arcavi, 2000; Ferreira & Rich, 2001), como por exemplo, dos números negativos e das 

suas regras operatórias, dos números complexos (Ferreira & Rich, 2001). Segundo 

Barbin (2000), os alunos, dos vários anos letivos, encontram dificuldades de 

aprendizagem que são semelhantes àqueles que os matemáticos do passado tiveram 

(Radford et al., 2000). Um estudo da história permite ao professor perceber o porquê de 

certo conceito ser difícil para os alunos, e, deste modo, proporciona o progresso de 

estratégias de ensino. Na verdade, a literacia matemática do professor fica enriquecida, 

por exemplo, com um reportório didático de questões, respostas, explicações, exemplos 

e abordagens sobre o modo de apresentar um dado assunto ou de resolver um 

determinado problema (Tzanakis & Arcavi et al., 2000). A análise histórica e 

epistemológica que permite ao professor entender o porquê de certo conceito ser difícil 

para os alunos, de acordo com Barbin e outros (2000), tem duas particulares 

consequências na forma como o professor pode usar a dimensão histórica, de forma 

efetiva, no desenvolvimento de uma estratégia de ensino. Por um lado, o professor pode 

adotar uma atitude construtiva perante os erros realizados pelos alunos. Por outro, o 

professor pode focar-se na produção de uma variedade de respostas a um dado 

problema, relacionando-as com o conhecimento dos alunos.  

A História permite que a Matemática não seja vista como capítulos isolados (de 

geometria, álgebra ou análise), mas sim como uma atividade que se desloca entre 

distintas formas de raciocínio, conceitos e ferramentas matemáticas (Barbin et al., 

2000). Uma aprendizagem sobre o desenvolvimento histórico da Matemática, permite 

que o professor perceba que, por vezes, os alunos demoram a entender determinados 

conceitos, pois, a comunidade de grandes matemáticos, precisaram de tempo, muitas 

vezes, mais do que um século. Kronfellner (2000) destaca, uma vez mais, as intrínsecas 

dificuldades para entendimento de alguns assuntos e relembra aos professores a 

necessidade de serem pacientes com os alunos e de terem em atenção as dificuldades 

associadas a determinados conceitos matemáticos, num alto nível de abstração e de 

exatidão. Por exemplo, os vários séculos necessários para os matemáticos serem 

capazes de tornar explícito o nosso corrente conceito de limite ou os problemas 

epistemológicos intrínsecos à manipulação do infinito, o que torna natural que os alunos 
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também sintam dificuldade em aprender (Barbin et al., 2000) e que o raciocínio 

efetuado em torno de conjuntos infinitos tenha primitivamente os contornos de 

raciocínios finitos. 

(iii) Conhecer o processo criativo de fazer Matemática (Barbin, 1997). Desta 

forma, os professores e os alunos, podem analisar melhor a natureza da atividade 

matemática bem como enriquecer a sua literacia matemática. A História da Matemática 

pode ser uma motivação dos alunos à aprendizagem da Matemática, também pode 

motivar os professores a aprofundar os seus conhecimentos matemáticos. Segundo Le 

Goff (1996), um professor é também um investigador, que pode encontrar através da 

História da Matemática o prazer de ensinar. Segundo Fauvel (1997) nesse sentido, 

explorar a história ajuda a manter o nosso interesse e excitação pela Matemática. Sendo 

assim, o prazer que a História da Matemática oferece aos professores pode também 

beneficiar os alunos através da riqueza do conhecimento que o professor obtém (Barbin, 

2000). De acordo com Estrada (1993) integrar a História da Matemática, em sala de aula 

pode ser um desafio que, muitos professores, poderão não aceitar. 

(iv) Enriquecer o reportório didático com explicações, exemplos e abordagens 

alternativas de apresentar um determinado assunto ou de resolver um dado problema. 

Nesse sentido, a História da Matemática permite uma mudança nas crenças e práticas de 

sala de aula. A História da Matemática dá ênfase à construção do conhecimento fora da 

atividade de resolver problemas. Por exemplo, ler fontes antigas permite um melhor 

conhecimento da essência do que é a Matemática e melhora as próprias habilidades 

didáticas como professor (Barbin 1991, 1996, 1997, 2000). Segundo Estrada (1993) a 

História da Matemática no ensino constitui um excitante desafio ao conhecimento e 

criatividade do professor, uma vez que além de entender melhor as ideias matemáticas, 

o professor modifica a sua opinião sobre os seus alunos (Barbin, et al., 2000), vendo-os 

como alguém que pensa, investiga e questiona. Contudo, por consequência, o professor 

faz um esforço para a mudança da sua prática, em sala de aula, afetando a aprendizagem 

dos alunos de uma forma positiva (Thompson, 1992; Franke, Fennema & Carpenter, 

1997; Raymond, 1997; Ferreira & Rich, 2001).  

(v) Participar em situações de trabalho com fontes primárias. A análise de textos 

históricos, ou seja, não escritos na notação atual, poderá provocar a sensibilidade, 

tolerância e respeito dos professores perante formas não convencionais de expressar 

ideias e resolver problemas. Esta tolerância perante distintas formas de raciocínio 

também poderá ser extensível aos alunos.  
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(vi) Mudar o discurso em sala de aula. A oportunidade de contactar com desiguais 

formas de expressar ideias e resolver problemas poderá ativar o discurso dos professores 

em contexto de sala de aula. Esta atuação possibilita ao professor desenvolver a 

capacidade de explicar e responder a questões que surgem em sala de aula (Bidwell, 

1993; Kelley, 2000), questões essas que surgem dos alunos que não estão dispostos a 

aceitar o que os professores dizem sem uma contextualização do assunto em causa 

(Reimer & Reimer, 1995). De facto, a Matemática pode ser vista como a arqueologia, 

ou seja, fósseis preservados com origem em tempos antigos e a ação de "escavá-los" 

pode resultar numa descoberta de como a Matemática evoluiu ao longo dos tempos 

(Rubinstein & Schwartz, 2000). 

 Esta modificação que a história pode trazer à imagem da Matemática e, 

consequentemente, à abordagem utilizada pelo professor nas suas práticas de ensino 

pode ser diferente do tradicional no ensino da Matemática, correspondendo a um 

contraste no estilo pedagógico. Por um lado, um processo de aprendizagem baseado no 

saber transmitido pelo professor, por outro lado, um processo de aprendizagem que se 

fundamenta na atividade matemática desenvolvida pelo próprio aluno em contexto de 

sala de aula. Um ponto de vista heurístico está, portanto, associado a um ponto de vista 

construtivista da Matemática em que o conhecimento é produzido passo a passo e os 

conceitos são clarificados através da resolução de novos problemas. A história surge 

aqui não só como uma divulgação, mas também como uma fonte de reflexão para a 

própria prática de ensino do professor (Barbin et. al., 2000).  

 

2.4. Desvantagens da integração da História da Matemática no ensino e 

na aprendizagem da Matemática 

 

Tal como já foi referido anteriormente, verifica-se que ao longo da história o 

Homem foi construindo o seu saber através de avanços e recuos perante novas ideias e 

conhecimentos. A própria Matemática foi alvo dessas mudanças. Por exemplo, a 

descoberta da incomensurabilidade estremeceu, profundamente, os princípios da 

filosofia pitagórica. De facto, a constatação de que nem tudo era número, permitiu 

concluir que a geometria não podia reduzir-se à aritmética, o que consequentemente 

originou a separação dos domínios do numérico e do geométrico (Sá, 2000). Também 

as dificuldades em dar significado aos números negativos e complexos causaram 
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discussões e, posteriormente, abriram caminho a novas posições, tal como a questão 

relacionada com o quinto postulado de Euclides que iniciou o aparecimento das 

geometrias não euclidianas. Desta forma, ao encarar-se a Matemática como uma ciência 

que é fruto da atividade humana, recorrer à sua história permitirá “(…) entender melhor 

as dificuldades vividas pelo aluno diante de cada novo conceito” (Silva & Costa, 2001, 

p. 19). Ou seja, entender as dificuldades que homens e mulheres, ao longo dos tempos, 

tiveram na construção desta ciência proporciona um conhecimento dos obstáculos 

epistemológicos dos alunos. Uma vez que o professor tem um papel decisivo na 

condução do processo de ensino e de aprendizagem, fornecer aos futuros professores 

métodos e técnicas utilizadas ao longo da História da Matemática, significa fornecer-

lhes ferramentas que os poderão auxiliar nas suas futuras práticas letivas, dado que não 

só possuem conhecimentos sobre as dificuldades históricas subjacentes a cada assunto, 

mas também as próprias relações históricas entre os diversos temas. De acordo com 

Gulikers e Blom (2001), é importante ensinar História da Matemática na formação 

inicial de professores, uma vez que esse conhecimento pode influenciar as atitudes dos 

professores e valorizar o seu próprio repertório didático. Van Maanen (1997) refere que 

“olhar” para “métodos antigo” poderá ajudar os professores e os alunos a progredir nos 

seus conhecimentos, o que destaca a capacidade da História da Matemática em ampliar 

e aprofundar certos tópicos. Contudo, os futuros professores além de terem 

conhecimento de História da Matemática, precisam de aprender a incluí-la em contexto 

de sala de aula, de modo que este conhecimento tome significado para a aprendizagem 

dos alunos. Desta forma, a utilização de excertos ou adaptações de textos de diferentes 

épocas servem “(…) para motivar a introdução de um conceito, para fornecer mais uma 

perspetiva sobre um conceito, para ajudar a consolidar um conceito, para servir como 

aula de exercícios – para não serem só exercícios rotineiros a cumprir esta função” 

(Silva, 1993, p. 27). Porém, Furinghetti (2000) observa que a História da Matemática 

não é a solução para resolver os diversos problemas associados à preparação de futuros 

professores de Matemática, embora reconheça que a História da Matemática possibilita 

a reflexão sobre o conhecimento e sobre alguns dos problemas educacionais, 

nomeadamente ao nível das conceções matemáticas dos alunos.   

 É, no entanto, de observar que a falta de conhecimento da História da Matemática 

por parte dos professores e das formas como esta pode ser integrada em contexto de sala 

de aula, não pode ser considerada o único fator responsável pela não inclusão da 

História da Matemática nas práticas de ensino. De facto, a falta de conhecimento 
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histórico, como consequência da não existência de um programa de História da 

Matemática adequado na formação inicial de professores, proporciona diminuição de 

confiança nos professores para que procedam a uma real inclusão da história no ensino. 

Para uma plena inclusão da História da Matemática no ensino não é só preciso 

conhecimento histórico, mas também interdisciplinar, o que leva mais longe a formação 

inicial de professores de matemática (Tzanakis & Arcavi, 2000). Na verdade, também 

existem poucos recursos materiais adequados para ajudar os professores que pretendem 

integrar a História da Matemática em sala de aula (Fauvel, 1991; Le Goff, 1996). 

Fasanelli (2000) e Ferreira e Rich (2001) criticam o facto da referência à História da 

Matemática nos livros de Matemática ou manuais escolares se limitar, na maior parte 

das vezes, à inclusão, nos finais dos capítulos, de algumas notas históricas, geralmente 

biografias e curiosidades. Esta circunstância, origina que os professores perspetivem a 

História da Matemática como um tema separado do currículo, ou seja, como um 

elemento estranho ao trabalho diário que ocorre em sala de aula (Jahnke, Knoche & 

Otte, 1996). No entanto, Ferreira e Rich (2001) apontam como outro fator as crenças 

dos professores sobre a natureza da Matemática e sobre o seu ensino e a sua 

aprendizagem, o que influencia as suas práticas em sala de aula e, consequentemente, a 

sua boa vontade e gosto em integrar a História da Matemática nas suas práticas de 

ensino. De facto, se a Matemática é vista como não mutável e terminado de 

conhecimentos e o ensino da Matemática é visto como uma transmissão de 

conhecimentos de professores para alunos, então, muito dificilmente, a História da 

Matemática será integrada no processo de ensino e de aprendizagem (Ferreira & Rich, 

2001). Ao contrário, se a Matemática for encarada como apenas uma das muitas formas 

de conhecimento e, portanto, como um tipo de manifestação cultural ou de atividade 

humana mais geral, então a história desse conhecimento não só ganhará significado, 

como o seu estudo proporcionará um melhor entendimento entre as relações do Homem 

e o conhecimento matemático, dentro de um certo contexto cultural (Silva & Costa, 

2001). Fauvel (1991), aponta ainda o facto de muitos considerarem que a história não é 

Matemática e, portanto, a história poderá confundir mais do que esclarecer. 

 Os professores apontam ainda falta de tempo como causa para a não integração 

da história nas suas práticas de ensino, visto que consideram que têm já pouco tempo 

para ensinar Matemática, quanto mais para ensinar História da Matemática (Buhler, 

1990). Uma outra causa ainda apontada refere-se ao facto de não existir, de forma clara 

ou consistente, uma avaliação para a integração de qualquer componente histórica na 
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avaliação dos alunos. Assim, se a História da Matemática não é avaliada, então os 

alunos não estão com atenção nas aulas (Tzanakis & Arcavi, 2000).  

Há ainda outros argumentos contra a incorporação da História da Matemática na 

sala de aula. Fauvel (1991) refere que muitos alunos têm, por natureza, pouca 

sensibilidade para questões do passado, o que torna impossível a contextualização 

histórica da Matemática sem que lhes seja ensinado uma grande extensão de história 

geral. Tzanakis e Arcavi (2000) observam ainda que muitos alunos não gostam de 

história e por consequência não gostam de História da Matemática, considerando-a mais 

aborrecida do que a própria Matemática. Por fim, Le Goff (1996) observa que se o 

progresso em Matemática transformou problemas difíceis em simples rotinas, muitos 

questionam o porquê da necessidade de olhar para trás.  

 Mediante estes factos e porque em muitos países, incluindo Portugal, existe 

pouca investigação empírica realizada sobre a integração da História da Matemática em 

sala de aula, os professores ignoram as recomendações, mesmo que superficiais, 

presentes no currículo oficial sobre esta temática. 

 

2.5. Algumas formas de integração da História da Matemática no ensino e 

na aprendizagem da Matemática  

 

Existem diversas formas de integrar a História da Matemática em contexto de sala 

de aula. A importância da História da Matemática no ensino e na aprendizagem da 

Matemática é unânime, contudo, os métodos adotados pelos professores são diferentes, 

uma vez que estes têm as suas próprias crenças (Siu, 2000). 

De acordo com Furinghetti (2000), o objetivo de integrar a História da 

Matemática no ensino é o desenvolvimento do conhecimento matemático. Esta autora 

apresenta um processo geral de integração da História da Matemática em sala de aula. 

Esse modelo desenvolve-se em várias fases. A primeira fase passa por conhecer as 

fontes, o que permite selecionar os tópicos, tendo em conta a turma em causa e as suas 

necessidades. Após esta fase, surge a fase de planear a atividade, tendo em conta os 

meios de avaliação, os objetivos e o contexto da atividade, seguidamente executá-la e, 

por fim, proceder à avaliação da mesma. De acordo com Ferreira e Rich (2001) esta 

avaliação final da atividade permite não só verificar qual o impacto da abordagem 

histórica realizada, o que de acordo com Barbin (2000) poderá ser verificada através de 

uma análise, mas também verificar qual a avaliação que os alunos fazem da sua 
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aprendizagem quando confrontados com este tipo de atividade. É possível encontrar 

vários artigos publicados na área da Educação Matemática onde são apresentadas, por 

vários autores, diferentes formas de integrar a História da Matemática no ensino da 

Matemática. 

 

Fragmentos históricos (biografia de autores) 

  

 Uma forma de integrar a História da Matemática, em sala de aula, passa pela 

apresentação de biografias de matemáticos nas aulas de Matemática (Gulikers & Blom, 

2001). Esta forma de integração poderá ser exposta pelo professor ou pelos próprios 

alunos, como um resultado de um trabalho de projeto. Expor a história da vida e obra 

dos grandes matemáticos é uma forma de conhecer, não só as suas grandezas, fraquezas, 

sonhos, desilusões, coragem, lutas e desistências, mas também os reflexos de génio que 

abriram novos caminhos, bem como verificar que estes também erraram (Estrada, 

1993). Segundo Gulikers e Blom (2001, p. 229) este contacto com homens e mulheres 

que ao longo dos tempos foram construindo a Matemática, permite saber que, apesar de 

não ser muito falado, também mulheres contribuíram para o desenvolvimento da 

matemática.  

 Outra forma de abordar História da Matemática no ensino aparece quando se 

pretende dar a conhecer a origem e significado de certos termos matemáticos (Estrada, 

1993). Como por exemplo: “geometria”, “cálculo”, “triângulo”, “álgebra”, “algarismo”, 

etc.. Com recurso à História da Matemática, dá-se oportunidade, de forma 

contextualizada, de explicar a origem dos termos e o respetivo significado e desse 

modo, os alunos dão sentido ao termo e não os veem como conjunto de termos soltos 

desprovidos de sentido. 

 Apreciar e fazer uso explícito do papel do erro, conceções alternativas, mudanças 

de perspetiva de um assunto, paradoxos, controvérsias e revisão de afirmações 

implícitas, e notação e argumentos intuitivos que aparecem historicamente poderá ser 

uma forma de implementar a história no ensino e aprendizagem da Matemática. Com 

este modo de integração os alunos poderão entender as motivações, origem e evolução 

de uma ideia, bem como conhecer métodos antigos de cálculo (Jahnke, Arcavi, Barbin, 

2000).  

 

Problemas históricos  
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Segundo Ferreira e Rich (2001), resolver problemas esteve eternamente no centro 

do desenvolvimento histórico da Matemática. Desse modo, e de acordo com estas 

investigadoras, a integração em sala de aula de problemas históricos, permite aos alunos 

perceberem o que esteve por detrás da origem e evolução de diversos conceitos e 

procedimentos matemáticos. Além disso, o contacto e a resolução de problemas de 

desiguais períodos e culturas despertam os alunos a identificarem e a confrontarem 

diferentes estratégias de resolução (Swetz, 1984; Reimer & Reimer, 1995; Grugnetti, 

2000; Ferreira & Rich, 2001); a estabelecerem conexões matemáticas (Grugnetti, 1994; 

Reimer & Reimer, 1995; Wilson & Chauvot, 2000; Ferreira & Rich, 2001); e a irem 

mais além nas suas explorações e discussões, (Fauvel, 1991; Wilson & Chauvot, 2000; 

Ferreira & Rich, 2001). 

 

Fontes primárias 

 

Segundo Estrada (1993) “a escolha de textos como material de trabalho na aula dá 

a vantagem ao professor da escolha de um enquadramento histórico, acrescido à riqueza 

do tratamento de documentos originais” (p. 19). 

 Contudo, essa seleção, deve ser feita de uma forma cuidadosa, escolhendo textos 

adequados para o assunto a abordar (Barbin, 1991; Ferreira & Rich, 2001). Cientes 

deste cuidado, nem todos concordam, que se deva utilizar os textos originais. De acordo 

com Ferreira e Rich (2001) tanto assentam na ajuda que podem proporcionar aos alunos 

em olharem a Matemática como um esforço de atividade humana, como proporcionam 

um melhor entendimento e apreciação das invenções matemáticas, dos processos 

inerentes à sofisticação de conceitos e técnicas e da clareza e elegância da própria 

notação.  

Contudo, o recurso a fontes primárias requer do professor um conhecimento 

detalhado e profundo da época em que essas fontes foram escritas, bem como um 

conhecimento geral do contexto dessas ideias. Também o tipo de linguagem presente 

nesses escritos é diferente da atual. A leitura e a interpretação de textos históricos deve 

ser, assim, integrada de forma efetiva e não como um suplemento (Jahnke, Arcavi, 

Barbin, 2000). Para que tal aconteça é necessário que o professor possua um 
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conhecimento histórico e seja competente ao manusear a Matemática envolvida nesses 

documentos. 

 

Dramatizações, jogos matemáticos antigos e tecnologia  

 

Uma outra forma de integração da História da Matemática em sala de aula, é a 

utilização de dramatização e jogos matemáticos antigos (Ferreira & Rich, 2001). Estas 

formas de inclusão, não só possibilitam redescobrir a vida matemática do passado, mas 

também permitem apreciar o lado humano da atividade matemática (Tzanakis & Arcavi, 

2000). Os professores ao efetuarem uma dramatização e envolvendo os alunos, 

estimulam estes a iniciar uma pesquisa e investigação da temática e dos matemáticos em 

causa, levando-os a viver assuntos matemáticos (Tzanakis & Arcavi, 2000). Por outro 

lado, a introdução de jogos matemáticos antigos, desperta não só o sentido crítico dos 

alunos, nomeadamente no que se refere à análise de estratégias de jogo, mas também a 

uma investigação cultural das pessoas que criaram e jogaram esses jogos (Ferreira & 

Rich, 2001). Uma outra forma de abordar a História da Matemática é o recurso às 

tecnologias (Ferreira & Rich, 2001). O acesso a computadores, recorrendo, sobretudo a 

softwares de geometria dinâmica e às calculadoras gráficas, possibilita aos alunos 

explorar determinados problemas históricos de forma interativa, como por exemplo, 

investigar certas proposições dos Elementos de Euclides, simular mecanismos que 

possibilitam a resolução de problemas geométricos dos antigos gregos (Tzanakis & 

Arcavi, 2000), construir determinadas curvas clássicas e explorar algoritmos, como os 

de Euler e Newton, para resolver equações (Flusser, 1992).   
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Capítulo II- Prática de Ensino Supervisionada 
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1. Contexto do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Nesta secção apresentamos, de forma breve, uma descrição do contexto onde foi 

realizado o Estágio I, relativamente à instituição, à escola e à turma. 

 

1.1. Caraterização da instituição     

           

O Centro Escolar da Araucária insere-se no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro 

(Bairro da Araucária) e pertence ao Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Este 

Bairro faz parte da Freguesia de Vila Real (união das freguesias de Nossa Senhora da 

Conceição, São Pedro e São Dinis) do Concelho/Distrito de Vila Real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real é uma cidade localizada no Norte do país, a cidade está enquadrada 

numa bela paisagem natural. Situada num planalto rodeada de altas montanhas, em que 

avultam as serras do Marão e do Alvão e também disposta na junção dos rios Corgo e 

Cabril. 

O Concelho de Vila Real é constituído por 20 Freguesias: Abaças, União das 

Freguesias de Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das Freguesias de 

Borbela/Lamas de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de Constantim/Vale de 

Figura 1: Localização do Centro Escolar da 

Araucária (vista por satélite).   
Fonte: https://www.google.pt/maps 
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Nogueiras, União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, Guiães, União das 

Freguesias de São Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias de Mouçós/Lamares, 

Lordelo, Mateus, Mondrões, União das Freguesias de Vila Real, Parada de Cunhos, 

União das Freguesias de São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, Torgueda e Vila 

Marim. A população do concelho ronda os 52.000 habitantes, para uma área de cerca de 

370 km2 (www.cm-vilareal.pt). 

 O Bairro da Araucária foi construído com o objetivo de melhorar as condições de 

vida das pessoas mais carenciadas, integrando assim algumas famílias de diferentes 

etnias, cujos filhos frequentam a escola do bairro juntamente com crianças que vivem 

nos arredores. Neste bairro tal como acontece noutros, existem problemas pontuais, 

devido às várias diferenças entre a população que aqui habita. Esta escola veio mudar a 

opinião negativa sobre este bairro, ou seja, acabou por vir amenizar as situações 

conflituosas que aqui existiam, acabando por haver mais ligação entre todos os 

habitantes. 

 

1.2. Caraterização da escola  

 

O Centro Escolar da Araucária é um edifício que se encontra dividido 

educacionalmente em duas valências diferentes: a de Educação Pré-Escolar e a de Ensino 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

Na Educação Pré-Escolar existem três grupos de crianças e no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico existem duas turmas do 1.º ano, duas turmas do 2.º ano, três turmas do 3.º ano e três 

turmas de 4.º ano. Contabilizando os professores responsáveis por estas turmas, os 

professores que se encontram na biblioteca (ao abrigo do art.º 79 dos Estatutos das Carreiras 

Docentes), nas oficinas pedagógicas, na Educação Especial e que lecionam as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), formam um total de 40 professores na área do 1.º Ciclo. 

Na sua totalidade a escola tem 241 alunos. Como pessoal não docente, a instituição é 

formada por um total de 23 elementos.  

O horário de aulas do 1.º Ciclo é das 9 horas às 16 horas e 20 minutos. O período 

da manhã termina às 12 horas e 15 minutos, havendo uma pausa para o lanche da manhã 

das 10 horas e 30 minutos às 10 horas e 55 minutos. O período da tarde ocorre entre as 

14 horas e 10 minutos e as 16 horas e 20 minutos. Durante uma hora, a partir das 16 

horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, as turmas ocupam-se com as AEC. 

 

http://www.cm-vilareal.pt/
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• Espaço Exterior 

 

O espaço exterior é um espaço onde as crianças, nos intervalos, fazem 

brincadeiras, lancham e descontraem-se. Por isso é necessário que os espaços exteriores 

sejam agradáveis, que estejam em boas condições e que estejam envolvidos com a 

natureza. As crianças necessitam de espaços que lhes permitam correr, saltar, trepar, 

subir e descer, ou seja, que lhes permitam ter uma movimentação livre. 

Nesta escola o espaço exterior é bastante amplo e cuidado e é constituído por: um 

parque de diversões que as crianças usam à sua vontade; um campo de jogos usado para 

as aulas de Educação Física; bancadas para assistirem a peças de teatro, a peças 

musicais, jogos e outras atividades; um espaço com relva sintética usado também para 

aulas de Educação Física; uma portaria, onde se encontra um funcionário que controla a 

entrada e saída das crianças e um anexo onde se guardam diversos materiais 

desportivos.  

A escola encontra-se vedada por umas grades altas para a seguranças dos alunos. 

 

• Espaço interior  

 

Tal como os espaços exteriores, os espaços interiores são muito importantes para 

uma boa qualidade de ensino e um bem-estar para toda a comunidade escolar. 

Nesta instituição, o espaço interior é constituído por dois pisos. No piso 0 fazem 

parte: um polivalente, com alguns bancos e mesas, que se constitui como uma mais 

valia pois, em dias de chuva e frio as crianças podem, em condições agradáveis, lanchar 

e brincar à vontade. Este espaço, é também utilizado para algumas aulas de Educação 

Física, e para as crianças ouvirem histórias, peças de teatro e musicais; uma secretaria; 

um gabinete de direção; três salas de Educação Pré-escolar; três salas de aulas para o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico; uma sala de isolamento; uma biblioteca repleta de estantes com 

livros que engloba também, uma sala de computadores e uma sala multiusos onde as 

crianças realizam a aula de ioga, ouvem histórias, veem filmes através de um projetor de 

multimédia. O piso contém ainda um refeitório com mesas e cadeiras adequadas às 

faixas etárias das crianças; um elevador de apoio; instalações sanitárias adequadas às 

crianças do Pré-escolar e do 1.º Ciclo; uma instalação sanitária para deficientes e outra 
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para professora/funcionária; três corredores de livre circulação e um hall com acesso às 

escadas para o primeiro piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No piso 1, encontram-se nove salas de aulas destinadas ao 1.º Ciclo do Ensino 

Básico; uma sala de educação especial; três arrecadações; uma sala para receber os 

encarregados de educação; dois corredores de livre circulação com trabalhos expostos 

das crianças nas paredes; uma sala de professores com duas instalações sanitárias para o 

sexo masculino e sexo feminino. De destacar que, ocupando uma parte considerável do 

chão deste piso, encontra-se desenhado o jogo da macaca para as crianças de todas as 

turmas interagirem nos intervalos.  

Em jeito de conclusão podemos aferir que tanto os espaços exteriores como os 

espaços interiores encontram-se em bom estado de conservação, limpos e bem 

organizados fisicamente. De facto, são espaços amplos, o que permite às crianças 

circularem à vontade por todos eles, correndo, saltando, brincando livremente, 

satisfazendo todas as necessidades tanto das crianças como dos agentes educativos 

 

 

 

 

 

Figura 2: Polivalente 

Fonte: Própria 
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Género dos alunos da turma G1

Feminino Masculino

1.3. Caraterização da turma 

 

Podemos afirmar que a turma G1 do 1.º ano de escolaridade do ano letivo 

2014/2015, da escola em questão é uma turma heterogénea, na medida em que, é 

constituída por 26 alunos, sendo 14 do género feminino e 12 do género masculino. 

 

 

 

 

. 

              

 

É de salientar que na turma não existem crianças com necessidades educativas 

especiais (NEE). No entanto existe uma minoria de crianças (quatro crianças) que 

apresentam algumas, mas não significativas, dificuldades de aprendizagem, 

essencialmente devido à postura incorreta na sala de aula, o que se reflete na dificuldade 

de concentração e por conseguinte na dificuldade de retenção da matéria. 

Quando questionámos a professora cooperante relativamente às aprendizagens dos 

alunos da turma, foi-nos dito que “esta turma não tem falhas”, confirmando assim que a 

turma, de uma forma global, apresenta bons resultados, é interessada, participativa e 

empenhada. No entanto notámos que a Língua Portuguesa é uma das áreas em que os 

alunos sentem maiores dificuldades, principalmente na leitura e escrita. Reparámos 

também que os alunos quando estão a realizar atividades de expressão plástica sentem 

algumas dificuldades no recorte e colagem. A área em que eles têm menos dificuldades 

e que mais apreciam é a Matemática, talvez porque cada um possui um ábaco e assim 

trabalha de uma maneira mais concreta esta área.  

Gráfico 1: Género dos alunos da turma G1. 
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Há crianças que estão constantemente a participar e a dar a opinião, destacando-se 

pela positiva dos restantes alunos da turma. Ao invés, existem alunos que raramente 

participam, mas estão em constantes conversas “paralelas” com outros alunos da turma, 

perturbando o funcionamento normal do trabalho na sala de aula.  

As crianças que constituem esta turma, distraem-se com muita facilidade e por 

isso necessitam de estar constantemente a trabalhar em atividades dinâmicas, para que 

haja uma maior motivação. 

Os alunos não têm apenas as atividades curriculares, muitos deles no final das 

aulas jogam futebol, praticam natação e ainda praticam equitação.  

Em relação à zona de residência das crianças, podemos constatar que a maioria 

reside em zona urbana, 78% na cidade (nas freguesias das redondezas ou até mesmo no 

bairro onde se localiza o centro escolar e 22% em aldeias próximas de Vila Real). 

 

2. Contexto do 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Esta secção é dedicada a descrever o contexto do 2.º Ciclo do Ensino Básico, 

relativamente à instituição e às turmas deste ciclo de ensino nas quais realizamos o 

Estágio II. 

 

2.1. Caraterização da instituição    

 

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico Diogo Cão (EB 2,3 Diogo 

Cão) faz parte do Agrupamento de Escolas Diogo Cão que é constituído por um total de 

49 edifícios escolares e acolhe 2779 alunos. 

Entre os estabelecimentos do 1.º Ciclo do Ensino Básico contam-se oito de lugar 

único, localizados nas franjas do concelho em freguesias marcadamente rurais. 

Acresce que estas áreas se caracterizam por um forte envelhecimento da 

população, onde a população escolar tem vindo a diminuir consideravelmente. Tal 

traduziu-se numa reestruturação da rede escolar, que levou ao encerramento de escolas e 

à consequente necessidade de transporte de e para crianças para aldeias vizinhas. 
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O Agrupamento é um grande território no que concerne ao número de alunos e 

exerce a sua intervenção numa vasta área geográfica, abrangendo na sua rede escolar as 

freguesias de: Torgueda, Adoufe, Borbela, Campeã, Lamas de Ôlo, Lordelo, Mondrões, 

Pena, Quintã, Parada de Cunhos, Vila Cova, Vila Marim, Vilarinho da Samardã e ainda 

as freguesias urbanas de Nª Sr.ª da Conceição, S. Dinis e S. Pedro. Caracteriza-se, por 

isso por uma grande dispersão numa área de fraca oferta de serviço de transportes 

públicos e onde a rede viária apresenta fragilidades estruturais (vias estreitas, mal 

conservadas e com traçado irregular). 

Esta realidade é causadora de constrangimentos vários que se repercutem 

negativamente na organização do processo educativo, na medida em que dificultam a 

relação de proximidade necessária para se operacionalizar uma eficaz articulação 

pedagógica, funcional e organizativa entre o mesmo e os diferentes níveis de ensino. 

Por outro lado, existem duas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, que integram mais de 250 alunos cada, num total 

Figura 3: Concelho de Vila Real 

Fonte: http://www.cm-vilareal.pt/. 
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de 25 turmas (12+13), a funcionar em regime de desdobramento, verificando-se aí, 

dificuldades na implementação de serviços de apoio educativo e especializado, bem 

como no desenvolvimento consistente de projetos, nomeadamente a nível da melhoria 

de competências pedagógicas, pessoais e sociais. 

Daqui decorre o primeiro vetor do projeto - Minimizar os condicionalismos 

resultantes da dispersão dos estabelecimentos de ensino e isolamento das escolas de 

lugar único, e melhorar os serviços de apoio educativo e especializado. 

Acresce que as infraestruturas escolares se encontram, neste momento, desfasadas 

da realidade, com óbvias limitações do número de salas, e outros espaços nos quais 

possam funcionar clubes, projetos e gabinetes especializados. 

A escola sede do agrupamento é exatamente a EB 2,3 Diogo Cão, tendo sido 

construída inicialmente para acolher 650 alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico. É 

frequentada atualmente por 713 alunos de 2.º e 3.º Ciclos em regime diurno, dando 

também resposta a 219 formandos dos diferentes níveis dos cursos de educação e 

formação de adultos, em regime diurno e noturno. 

Em virtude do alargamento da área de influência do Agrupamento, registou-se um 

aumento muito significativo do número de crianças da Educação Pré-escolar e do 

número de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, bem como dos docentes destes níveis 

de educação e ensino. 

Desta forma, confrontamo-nos com a falta de espaços para a realização de 

reuniões, tendo em conta o elevado número de docentes e não docentes do 

Agrupamento. Esta falta de espaços, impede igualmente a planificação de atividades 

conjuntas e articuladas, a decorrer simultaneamente, para todos os discentes. 

No âmbito da Educação Especial o Agrupamento Diogo Cão é uma Unidade de 

Referência no âmbito da Intervenção Precoce (IP) e da Baixa Visão, tendo sob a sua 

área de influência diversos Agrupamentos de Escolas. 

A escola EB 2,3 Diogo Cão é constituída por um bloco central onde se localizam 

os Serviços de Administração Escolar e o ginásio; quatro blocos com salas de aula, cuja 

funcionalidade é satisfatória – no 2.º bloco funciona um laboratório de Matemática 

inserido no projeto “O combate ao insucesso à Matemática” e no 4.º existe um 

laboratório de Física e Química satisfatoriamente equipado; um bloco de salas de 

Educação Musical e um bloco pré-fabricado e exíguo, onde funcionou a biblioteca e 

atualmente adaptado para duas salas de aula. Para além destes blocos, existe um outro 

pré-fabricado, onde são lecionadas as aulas de um curso de Educação e Formação. 
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A escola EB 2,3 Diogo Cão utiliza um Pavilhão Gimnodesportivo para a prática 

de modalidades desportivas de ambiente coberto cujas instalações lhe foram cedidas 

pelo Instituto Nacional do Desporto com o acordo do Ministério da Educação. A área 

circundante é vasta e inclui zonas arborizadas, um campo de jogos, espaços de recreio e 

trajetos de circulação cobertos. 

 

2.2. Caracterização das turmas 

 

A Prática de Ensino Supervisionada decorreu na escola EB 2.3. Diogo Cão, no 

ano letivo 2015/2016, em três turmas do 2º. Ciclo do Ensino Básico, duas turmas do 6.º 

ano e uma turma do 5.º ano, nas disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e 

Português (6.º Ano), História e Geografia de Portugal (5.º ano). A turma de Ciências 

Naturais e Português foi a mesma. 

Na disciplina de História e Geografia de Portugal a turma alvo foi o 5. º C sob a 

orientação pedagógica do Professor Pena Gil. A turma era composta por 23 alunos dos 

quais 11 do género masculino e 12 do género feminino. A turma era um pouco 

barulhenta com ritmo de trabalho muito diversificado com três alunos cujo 

comportamento não era o mais desejável. Estes interferiam negativamente no normal 

funcionamento das aulas sendo as suas presenças um manifesto de constante 

perturbação das aulas. A turma necessitava de muita compreensão e apoio, sendo 

notória a carência afetiva de um dos alunos que se encontrava institucionalizado. A 

turma tinha ainda duas alunas com necessidades educativas especiais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 2- Distribuição por género dos alunos do 5.º C  

5º C

Masculino Feminino
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Na disciplina de Matemática o estágio realizou-se com a turma 6.º G tendo como 

docente cooperante a Professora Maria José Barata. A turma era composta por 21 alunos 

dos quais 14 eram do género masculino e 7 do género feminino. Eram alunos 

interessados, empenhados e dinâmicos, demonstravam um ritmo de trabalho rápido se 

bem que existiam alguns alunos que revelavam algumas dificuldades. Na sua maioria os 

alunos pertenciam a famílias de classe média alta. Apesar de alguns alunos serem 

bastante conversadores tinham um bom ritmo de trabalho. Foi de grande incentivo 

estagiar com a vasta experiência e profissionalismo da professora Maria José Barata.  

 

6º G

Masculino Feminino

 

Gráfico n.º 3 - Distribuição por género dos alunos do 6.º G  

Aquando da lecionação das disciplinas de Português e Ciências Naturais, o estágio 

foi desenvolvido na mesma turma D, do 6.º ano, com orientação da Professora 

cooperante Maria dos Anjos Maciel, na disciplina de Português, e com orientação da 

Professora cooperante Maria Angelina do Além, na disciplina de Ciências Naturais. A 

turma era composta por 20 alunos dos quais 9 eram do género masculino e 11 do género 

feminino. Os alunos eram motivados e interessados desempenhando com satisfação as 

atividades propostas, principalmente nas aulas de Ciências Naturais, uma vez que estas 

na sua maioria em aulas práticas e não teóricas. 

Estes alunos na sua generalidade, pertenciam à classe média alta, eram 

acompanhados nas tarefas de casa e expunham as suas dúvidas com clareza e muita 

naturalidade. Esta turma possuía uma menina com uma deficiência, que não conseguia 

acompanhar os colegas e nunca realizava as tarefas propostas na sala de aula.      
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6º D

Masculino Feminino

 

Gráfico n.º4- Distribuição por género dos alunos do 6.º D  
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Capítulo III - Proposta de Intervenção 
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1. Tarefas matemáticas 

 

As tarefas têm um papel primordial no processo de ensino e de aprendizagem, 

uma vez que permitem o desenvolvimento das matérias lecionadas, mas também a 

obtenção de conhecimentos, a experimentação, exploração, reflexão e comunicação. 

Assim, torna-se essencial que os alunos tenham oportunidade de participar em tarefas 

diversificadas e que seja estabelecido um ambiente de sala de aula onde hajam 

interações professor-aluno e aluno-aluno (Christiansen & Walther, 1986). 

Segundo Bishop e Goffree (1986) “são as tarefas e situações que dão 

oportunidade aos alunos de se envolverem na criação da sua reflexão, da sua própria 

matemática” (p. 9). Para estes autores aprender Matemática não é somente a 

apresentação de conteúdos matemáticos, mas também a criação de tarefas variadas, a 

gestão das atividades coletivas da turma e orientações dadas em atividades em pequenos 

grupos ou em atividades individuais (Bishop & Goffree, 1986).   

De acordo Christiansen e Walther, (1986) as tarefas podem ser operacionalizadas 

tendo em conta os seguintes aspetos: 

O contexto, a complexidade, o grau de abertura, a forma, a aparência e a origem e 

cada tarefa pode ser "interpretada sob a influência de vários fatores (e interpretada e 

executada sob a influência das atitudes e das conceções, quer dos alunos, quer do 

professor) e a atividade está condicionada pela atuação do professor (p. 250). 

 

As tarefas podem ser de requisito de nível reduzido, ou seja, de memorização e 

procedimento sem conexões, ou de exigência de nível elevado, isto é, procedimentos 

com conexões e a trabalhar a Matemática. As tarefas apresentam diferenças quando 

aparecem nos materiais curriculares, quando são apresentadas pelo professor (fase de 

apresentação) ou quando são realizadas pelos alunos (implementação), o que influencia 

o que os alunos realmente aprendem (Stein & Smith, 1998).  

De acordo com Ponte (2005), as tarefas podem ser de quatro tipos:  

• exercício;  

• exploração;  

• problema;   

• investigação.  

 

Segundo este autor, os problemas e exercícios são tarefas fechadas, embora os 

problemas detenham um certo grau de desafio e os exercícios têm um processo de 
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resolução rápido e desafio minorado. As tarefas de exploração e de investigação são, 

pelo contrário, tarefas abertas, embora as primeiras sejam menos desafiantes, desse 

modo, os alunos conseguem começar a trabalhar sem grande planeamento.  

Das tarefas expostas, as investigações matemáticas são as que promovem a 

experiência matemática dos alunos, uma vez que lhes proporciona experienciar os 

processos característicos da Matemática como a formulação de questões e conjeturas, 

teste e argumentação sobre as conjeturas (Santos, Brocardo, Pires & Rosendo, 2002) e 

também formular e resolver problemas, testar, generalizar, debater, rever ideias 

relacionadas com entidades matemáticas e justificar generalizações (Christiansen & 

Walther, 1986).  

Este tipo de tarefas promove um maior envolvimento dos alunos, apresentando 

um desafio elevado e, tal como a resolução de problemas, permitem que as perguntas 

possam ser colocadas, tanto pelo professor, como pelos alunos (Martinho & Ponte, 

2005).  

Existem algumas diferenças entre a resolução de problemas e as tarefas de 

investigação. Na resolução de problemas, as questões já estão formuladas, enquanto que 

nas tarefas de investigação, a formulação de questões é o primeiro processo a ser 

utilizado (Ernest, 1996, citado por Santos, Brocardo, Pires & Rosendo 2002).  

Estes tipos de tarefas, também diferem em relação aos seus objetivos, pois enquanto 

na resolução de problemas há a procura de uma solução (processo convergente), na 

investigação matemática o objetivo é a própria exploração (processo divergente) 

(Ernest,1996, citado por Santos, Brocardo, Pires & Rosendo 2002, p. 72). 

 

As tarefas matemáticas por vezes são difíceis de classificar uma vez que algumas 

das tarefas se inserem nas outras (Yeo, 2007). Este autor conclui que as terminologias 

utilizadas pelos professores para as distintas tarefas podem variar conforme o país. 

Numa tentativa de clarificar o significado epistemológico das diferentes tarefas, 

considerou-as como matematicamente ricas e não matematicamente ricas de acordo com 

a tabela seguinte tabela: 

 

 

 

 

 



52 

Tabela 1. Classificação das tarefas segundo Yeo (2007, p.20). 

Tarefas 

matematicamente ricas 

 

 

Tarefas analíticas Investigações 

Problemas 

Explorações/Descoberta 

Tarefas de síntese Propostas pelos 

alunos 

Tarefas não 

matematicamente ricas 

Procedimentos e 

regras 

Cálculos e tarefas 

rotineiras 

 

 Sendo assim, as tarefas não matematicamente ricas têm como objetivo a prática 

de conhecimentos, tais como a aplicação de algoritmos de cálculo. As tarefas 

matematicamente ricas são constituídas por tarefas analíticas e por tarefas de síntese. 

Nas tarefas analíticas, o autor coloca as investigações, os problemas e as explorações, 

enquanto nas de síntese coloca as questões que os alunos propõem.  

 As recomendações para o ensino de Matemática indicam que a escola deve ser 

para todos e que a todos deve ser dada a oportunidade de aprender independentemente 

da motivação de cada aluno (NCTM, 2007). A par desta perspetiva de conceber o 

processo educativo, a motivação do aluno para aprender é entendida por Bilhim (2001) 

como a vontade de exercer elevados níveis de esforço no alcance de certos objetivos. 

Com esta finalidade, compete ao professor implementar métodos que captem a atenção, 

criem motivação fomentando desse modo o envolvimento de todos os alunos. O 

envolvimento dos alunos nas atividades de aprendizagem é regido ainda por outros 

fatores, tais como a falta de familiaridade com os processos de aula (Deplit, 1988), a 

persistência individual (Dweck, 2000), o grupo social e os fatores culturais 

(Zevenbergen, 2000). Os alunos no processo de ensino e de aprendizagem, 

independentemente da sua participação e empenho do histórico e dos objetivos 

individuais de cada um, podem elevar-se através da incorporação de estratégias 

motivadoras. Desse modo, o emprego de diferentes tarefas é indicado como uma das 

estratégias que pode incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades da aula 

(Ponte, 2005). Doyle (1988) considera que a resolução de tarefas constitui a base da 

aprendizagem dos alunos ao envolvê-los no progresso do pensamento matemático. Já 

Silver (1996) vê nas tarefas o meio de exploração da criatividade e da flexibilidade do 
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aluno, enquanto Vergnaud (1993) afirma que a aprendizagem matemática aparece da 

resolução dos problemas propostos. Dos tipos de tarefas, Polya (1973) considera que os 

problemas são potenciadores da realização de uma experiência matemática que permite 

aos alunos a ampliação dos seus conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e 

atitudes. Essa ideia é corroborada por Dante (1994), quando afirma que um dos 

primordiais objetivos do ensino de Matemática é fazer o aluno pensar produtivamente e, 

para isso, nada melhor do que apresentar-lhe situações, problemas que o envolvam, o 

desafiem e o motivem a querer resolvê-los. O desenvolvimento do conhecimento 

matemático nos alunos surge, portanto da execução de uma variedade de tipos de 

tarefas. Visto que se pretende compreender a função e objetivo de aprendizagem 

inerentes a cada uma das tarefas utilizadas na sala de aula serão explanadas 

seguidamente os tipos de tarefas.  

As tarefas na sala de aula surgem como consequência das atividades de ensino. 

Ponte (2005) considera que as tarefas determinam em grande medida as oportunidades 

de aprendizagem oferecidas aos alunos, pois através da sua formulação o professor 

materializa em conhecimento os conteúdos que pretende lecionar. Dessa forma, as 

tarefas estão intimamente ligadas ao processo de construção desse conhecimento, o que 

leva a distinguir tarefa de atividade. Ponte (2005) define a atividade como aquilo que 

um aluno desenvolve em determinado contexto, desde o que faz até à maneira como se 

envolve nas situações de aula, e define a tarefa como o objetivo de cada uma das ações 

desenvolvidas pelo aluno, o que é apresentado ao aluno para que ele resolva num 

período de tempo. O National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2007) 

indica que na elaboração de uma determinada tarefa teremos que ter em conta o nível de 

dificuldade, se tem ou não procedimentos rotineiros, a complexidade do desafio e o grau 

de abertura. Desse modo, Ponte (2005) classificou as diferentes tarefas usuais 

colocando-as em quadrantes que avaliam o seu grau de desafio face ao nível de abertura 

de resultados do seguinte modo (Figura 4):  
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Figura 4. Distribuição das tarefas quanto ao grau de desafio e de estrutura (Ponte, 

2005, p.11). 

 

Os exercícios são, das tarefas matemáticas, aquelas em que o que se pretende é 

proposto de uma forma mais clara. Na sua resolução o aluno aplica diretamente os 

conhecimentos e técnicas conhecidas pelo que as principais dificuldades passam pela 

falta de conhecimento. Pelas suas caraterísticas específicas os exercícios são dos tipos 

de tarefas mencionados, os de utilização mais comum por grande parte dos professores. 

Lester (1980), Ponte (2005) e Schoenfeld (1989) afirmam que o seu propósito é a 

prática de estratégias de procedimentos e de conhecimentos adquiridos. Um exercício é 

normalmente fácil de identificar ao apresentar um grau de estrutura fechado pelo que 

utiliza na sua conjugação as palavras “calcula”, “faz” ou “determina”, tendo um 

objetivo de ensino específico e está normalmente desligado da atividade seguinte 

(Christiansen & Walther, 1986). Um estudo desenvolvido pela Associação Portuguesa 

de Matemática (APM, 1998), inquiriu os professores sobre as situações de trabalho que 

usam com mais frequência nas suas aulas. Nesse estudo, o exercício surge como a tarefa 

mais usada nas aulas pelos professores do 2.º e do 3.º Ciclos do Ensino Básico, como 

também pelos professores do Ensino Secundário.   

Embora os exercícios tenham uma função importantíssima na aprendizagem 

matemática, Burton (1984) e Lampert (1990) consideram que o seu uso excessivo na 
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sala de aula tende a limitar a aquisição e a aplicação de conhecimentos de conteúdos 

matemáticos. Do mesmo modo, Sebastião e Silva, citado por Silva (s. d.), afirma:  

É preciso combater o excesso de exercícios que, como um cancro, acaba por destruir 

o que pode haver de nobre e vital no ensino. É preciso evitar certos exercícios 

artificiosos ou complicados, especialmente em assuntos simples (...) É mais 

importante refletir sobre o mesmo exercício que tenha interesse, do que resolver 

vários exercícios diferentes, que não tenham interesse nenhum (p. 26). 

 

Ponte (2005) também indica que reduzir a aprendizagem matemática à resolução 

de exercícios leva ao empobrecimento do nível de desafio na aula o que pode conduzir à 

desmotivação dos alunos, ao defender que “para a maioria dos alunos, fazer exercícios 

em série não é uma atividade muito interessante” (p. 4). 

Segundo Pólya (1973) importa distinguir o tipo de tarefa - o problema -, da 

atividade que está subjacente - a resolução de problemas. Este autor é defensor de que 

um professor deve propor problemas aos seus alunos de modo que estes se sintam 

desafiados a utilizar capacidades matemáticas durante as quatro fases consideradas 

essenciais para a resolução de um problema:  

(i) Compreensão;  

(ii) Estabelecimento de um plano;  

(iii) Execução do plano;  

(iv) Reflexão sobre o trabalho realizado.   

Ao contrário dos exercícios, nos problemas o tempo de resolução não é previsível 

pelo que é necessária uma maior preparação da aula por parte do professor de modo a 

responder às solicitações que derivam da atividade cognitiva do aluno.  

Quanto às tarefas de investigação e exploração a diferença é o grau de dificuldade 

exigido na sua resolução (Ponte, 2005). Segundo este autor é suposto que uma tarefa de 

exploração tenha um grau de dificuldade menor do que uma de investigação. Ponte 

(2005) considera ainda que essa diferença reside muitas vezes na facilidade/dificuldade 

da preparação da tarefa. Apesar de apresentarem diferentes graus de exigência ambas as 

tarefas são caracterizadas pelo grau de abertura de estratégias e dos resultados. Bastow 

Hughes, Kissane & Mortlock (1984) citados por Yeo (2007) veem as tarefas de 

investigação matemática como a exploração sistemática de situações que podem ser 

resolvidas através de conhecimentos matemáticos. A possibilidade dada aos alunos de 

formular os seus problemas e, assim, definir os seus objetivos, é um dos aspetos mais 

inovadores e caraterísticos da atividade investigativa e exploratória. A riqueza destas 

atividades passa pela maneira como os alunos se envolvem nas atividades da aula. Após 
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considerarem as indicações iniciais da tarefa, espera-se que formulem partes do próprio 

problema, conjeturem e explorem as hipóteses e testem os resultados obtidos. 

Goldenberg (1999) afirma que fazer algo é muito mais divertido do que ficar a escutar. 

Este autor aponta ainda as funções da investigação matemática na sala de aula que são: 

(i) a exploração, que dá a oportunidade aos alunos de experienciar “dar gosto ao dedo, 

pôr a mão na massa e ter visão do terreno” (p. 3); (ii) a ajuda ao aluno a estabelecer 

intuições e a desenvolver um sentido exploratório; (iii) a descoberta, que foca a criação 

de ideias ou factos matemáticos específicos; e (iv) o questionamento, que nasce da 

discussão das ideias matemáticas. Em todo este processo espera-se que os alunos 

desenvolvam diferentes capacidades tais como a de raciocínio e de comunicação 

matemática. Silva, Veloso, Porfírio e Abrantes (1999) apontam que as investigações 

deveriam merecer um lugar destacado na atividade matemática por permitirem a 

formulação de conjeturas, a avaliação da sua plausibilidade e a escolha dos testes 

adequados para a avaliação da sua veracidade, tornando-se, desse modo, momentos 

genuínos de atividade matemática. Apesar das vantagens educacionais mencionadas, a 

utilização das investigações na aprendizagem coloca um desafio adicional ao professor 

pois “podem conduzir a um território matemático impreparado e levá-los a processos 

que não são a norma” (Goldenberg, 1999, p. 3). Oliveira, Ponte, Santos e Brunheira 

(1999) investigaram as dificuldades e os desafios que os professores de Matemática de 

todos os níveis de ensino experienciam quando tentam integrar as tarefas investigativas 

nas atividades que pretendem desenvolver. Constataram a existência de quatro 

constrangimentos principais:   

(1) a relação que o professor tem com a Matemática, pois tem que compreender e 

apreciar o valor da experiência que vai realizar. A integração de tarefas de investigação 

depende ainda da maneira ativa como elabora o currículo e interpreta os programas de 

ensino; 

(2) a dificuldade de construção, seleção e adaptação do tipo de tarefas, pois é 

necessário que o professor seja capaz de reconhecer quais os processos e recursos a 

utilizar bem como realizar a adaptação ao contexto escolar e à turma; 

 (3) a consideração de diversos aspetos imprevisíveis, tais como o tempo da 

atividade, o envolvimento dos alunos ou a discussão dos resultados, principalmente 

quando os alunos ainda não estão habituados a este tipo de atividade; 

 (4) a ambiguidade e a dificuldade no processo de avaliação dos alunos, pois 

existem demasiados fatores, alguns deles humanos a ter em conta. 
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Outro tipo de tarefas que o professor de Matemática tem à sua disposição são as 

tarefas de modelação. Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) (2003), cada indivíduo deve desenvolver a capacidade de 

identificar e compreender o papel da Matemática nas situações de vida real, bem com 

fundamentar através dela as necessidades da sua vida. Do mesmo modo, Niss citado por 

Lagarto, Andrade e Longle, (2006) considera que um aluno terá que desenvolver 

competências que permitam matematizar situações reais, o que nem todos os alunos 

revelam serem capazes. Vergnaud (1993) considera que uma das causas dos problemas 

de aprendizagem é que a escola valoriza demasiado os símbolos e pouco a realidade. As 

tarefas de modelação advêm de dados recolhidos de um contexto de realidade (Ponte, 

2005). Pelas suas caraterísticas as tarefas de modelação podem promover aproximação 

do aluno à Matemática e desse modo criar motivação para a aprendizagem, pois, 

apresentam-se aos alunos num contexto de realidade revestindo-se, de um modo geral, 

de uma natureza problemática e desafiante. As tarefas de modelação podem resultar de 

explorações, problemas ou investigações, conforme o grau de estruturação da tarefa. 

Para Oliveira e Oliveira (2008), a resolução de tarefas de modelação traduz uma 

correspondência entre a realidade (“resto do mundo” fora da Matemática) e a 

Matemática.   
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2. Apresentação da Proposta de Intervenção 

 

No programa de Matemática de 2007 (Ponte, et al, 2007) é reconhecido que os 

aspetos históricos da Matemática devem ser explorados, tendo em conta que esta ciência 

se desenvolveu por ser uma atividade prática que pretendia resolver problemas em 

várias civilizações, o que fez com que esta área do saber tenha vindo a sofrer evolução 

nos métodos que utiliza, nos seus processos e técnicas e até na sua relação com as outras 

áreas.  

O recurso à História da Matemática, pondo em evidência o desenvolvimento de 

determinados conceitos matemáticos, pode levar os alunos a apreciar esta ciência, pelo 

que devem ser proporcionadas oportunidades para conhecer aspetos da história e a 

desenvolver um sentimento de apreço pela mesma, quer seja do ponto de vista cultural, 

quer seja do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade atual. Existem diversos 

investigadores (Gil, 2012; Grugnetti & Rogers 2000; Jorge, 2008; Kool, 1993; Mota, 

Ralha & Estrada, 2011; Neves, 2007; Silva, 2012; Stander, 1989; Veloso, 1993; 

Winicki, 1993) que apontam as vantagens da utilização da História da Matemática no 

ensino e na aprendizagem. No nosso país tal indicação já tem mais de dois séculos 

(Neves, 2007; Mota, Ralha & Estrada, 2011). 

Tendo em conta o que foi mencionado anteriormente, propus-me a construir duas 

tarefas matemáticas que incluem a História da Matemática e que podem ser realizadas 

no 5.º ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico. A planificação e as respetivas tarefas foram 

concebidas tendo em conta as orientações do programa de Matemática para o Ensino 

Básico atual (Bivar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013). 

As propostas de tarefas inserem-se no Domínio Números e Operações (NO5) e no 

subdomínio “Números racionais não negativos”.  

Com estas tarefas pretende-se que os alunos atinjam os seguintes objetivos: 

- Fazer surgir a necessidade de criar representações para os números racionais 

fracionários; 

 - Introduzir o conceito de numeral misto; 

 - Compreender a notação de racional sob a forma de fração; 

          - Compreender e utilizar um número racional como quociente; 

 - Relacionar a representação racional fracionária com a representação decimal; 

 - Compreender e utilizar um número racional como quociente;                                         

   - Identificar frações que são números inteiros; 
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 - Compreender e utilizar um número racional como medida; 

 - Compreender e utilizar um número racional como operador; 

 - Resolver problemas (históricos); 

 - Compreender a noção de percentagem e relacionar diferentes formas de 

representar uma percentagem; 

 - Traduzir uma fração por uma percentagem e interpretá-la como o número de 

partes em 100.  

 

De seguida apresentamos as duas propostas de tarefas.  

 

Tarefa n.º 1 - Queres imitar os egípcios? - Pretende que os alunos experienciem um 

trabalho semelhante ao que os agrimensores egípcios executavam na medição de 

terrenos. O contexto é suportado por um texto introdutório da autoria do historiador 

Heródoto (Boyer, 2002) que descreve a função destes agrimensores egípcios nessas 

medições. Os alunos, para a realização dessas mensurações, irão manusear o 

instrumento de medida que numa fase ancestral era utilizado pelos egípcios – cordas em 

que as marcações apresentam apenas a unidade principal, ou seja, sem sub-unidades 

(cada unidade da corda tem 26,5 cm). Os alunos irão medir comprimentos de vários 

objetos da sala de aula com este utensílio e, deverá surgir a dificuldade de não se 

poderem realizar medições precisas uma vez que estas cordas apenas contemplam 

unidades que se socorrem dos números naturais. Assim, o objetivo desta tarefa é levar 

os alunos a questionar a necessidade de se reajustar o critério de medida utilizado na 

corda, fazendo surgir, de forma intuitiva, a necessidade da utilização de números 

racionais e de numerais mistos. 

Domínio: Números e Operações (NO 5) 

 

Subdomínio: Números racionais não negativos. 

 

Objetivos da tarefa: 

- Fazer surgir a necessidade de criar representações para os números racionais 

fracionários; 

 - Introduzir o conceito de numeral misto. 

Recursos: 

- Cordas para as medições egípcias. 
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Descrição da tarefa: 

1ª Etapa: Informar os alunos que vão trabalhar em pares. Leitura do texto introdutório 

(texto introdutório presente no guião da tarefa n.º 1) por parte de um aluno, para toda a 

turma e, no sentido de esclarecer os aspetos mais relevantes para uma correta 

contextualização do problema. 

2ª Etapa: Questões feitas pelo professor acerca do conteúdo do texto. Os aspetos 

discutidos relacionam-se com: i) a repartição de terrenos do faraó Sesóstris por alguns 

egípcios; ii) a subida das águas do Rio Nilo que conduzia à destruição das marcações 

desses terrenos; iii) a origem da palavra agrimensor (através da sua decomposição: agri 

(agricultura) + mensor (medição)) e a função/necessidade da sua existência 

(funcionários do faraó que eram responsáveis pelas medições de terrenos); iv) a 

utilização de cordas por parte destes funcionários para executarem medições, sendo a 

unidade de medida cada um dos espaços entre dois nós consecutivos. 

3ª Etapa: Realização das medições por parte dos alunos. Discussão dos resultados 

obtidos. 

 

2.1. Guião da Tarefa n.º 1 

 

Queres imitar os egípcios? 

Lê atentamente o seguinte texto da antiguidade:  

 

“Sesostris dividiu a terra entre todos os egípcios, de modo a dar a cada um deles 

um quadrado de tamanho igual e cobrava anualmente um imposto a cada terreno. Mas 

cada um de cuja parte o rio arrancou qualquer coisa, tinha que ir com ele e avisar o que 

tinha acontecido. Então, ele mandou os agrimensores, que tinham de medir quanto se 

perdeu de terra, a fim de que o proprietário pudesse pagar o que restava, em proporção 

ao montante total do imposto. Por esse costume, eu creio, é que a Geometria veio a ser 

conhecida no Egipto de onde passou para a Grécia” (Adaptado de Boyer, (2002, p. 6)).  

 

1 – Hoje vais experimentar o trabalho dos agrimensores (as pessoas que, naquele tempo, 

iam medir as terras). No entanto, em vez de medirmos terrenos vamos medir objetos 

usando o utensílio de medida que os agrimensores egípcios utilizavam (figuras 1 e 2). 
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1.1 – Utilizando uma corda semelhante à dos agrimensores mede os seguintes objetos e 

regista o valor da sua medida exata na tabela seguinte: 

 

 

 

 

 

1.2 – Vamos refletir acerca deste trabalho:  

1.2.1 – Sentiste alguma dificuldade ao realizar as medições? _______. Se respondeste 

sim, explica qual foi essa dificuldade. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

1.2.2 – O que aconteceu na medição da borracha? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Figura 1: Unidade entre os dois nós.  

(Toledo, 1997, p.22)  
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1.2.3 – Achas que os egípcios agrimensores sentiram o mesmo que tu durante as suas 

medições? ________. Porquê?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

1.2.4 – Como pensas que se pode resolver este problema? Como terão resolvido este 

problema os agrimensores?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2.5 – Por que é que as pessoas, ao longo dos tempos, deixaram de usar o utensílio de 

medida dos egípcios agrimensores?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

  

  

Conclusão deste trabalho: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Tarefa n.º 2 - “A taxa do imperador romano Augusto” – Os alunos terão a 

possibilidade de explorar o conceito de percentagem num momento histórico em que a 

sua aplicação recaía sobre a venda dos bens, sendo cobrado um centésimo de cada 

transação: “Centesima rerum” (NCTM, 1989, p. 147). Pretende-se que o aluno 

compreenda que existe uma relação entre o 100 no denominador de uma fração com a 

palavra percentagem – 100. Simultaneamente, também se questiona qual a parte que foi 

cobrada pelo imperador e qual a parte que sobrou. A resposta que se pretende é que os 

alunos percebam que se a parte cobrada é 1:100 e que o vendedor ficou com 99:100. 

Existe a possibilidade de alguns alunos responderem que o vendedor ficou com 99 

moedas e que o imperador recebeu 1 moeda pelo facto de os alunos confundirem parte 

com quantidade. Posteriormente, os alunos irão ser confrontados com uma nova 

situação em que a base do cálculo não é 100 e, por isso, não tão evidente. Espera-se que 

os alunos recorram ao cálculo mental, uma vez que fazendo 350:100 = 3,5. Ainda 

assim, os alunos terão que perceber que, neste caso, não existem 3,5 moedas, pelo que o 

imperador irá receber 4 moedas. Também poderão utilizar o mesmo raciocínio, mas 

usando a linguagem natural. Outra possibilidade prende-se com o facto de os alunos 

interpretarem a fração em causa nesta taxa como sendo 0,01 e poderem fazer a 

multiplicação deste valor pelo total de moedas. Na continuação deste contexto, 

pretende-se que os alunos desenvolvam o sentido crítico em relação à utilidade da 

unidade de pagamento em causa, justificando a necessidade de subunidades monetárias. 

Os alunos deverão escrever a taxa cobrada pelo imperador sob a forma de fração, de 

percentagem e de decimal para que compreendam a equivalência entre estas 

representações.  

Domínio: Números e Operações (NO 5) 

Subdomínio: Números racionais não negativos. 

Objetivos da tarefa: 

- Compreender a noção de percentagem e relacionar diferentes formas de representar 

uma percentagem; 

 - Traduzir uma fração por uma percentagem e interpretá-la como o número de partes 

em 100. 

Recursos: Guião da tarefa 
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Descrição da tarefa: 

1ª Etapa: Leitura do texto introdutório por parte do professor. 

2ª Etapa: O professor deve dar exemplos de situações do seu dia-a-dia que se 

relacionam com as percentagens, como por exemplo a percentagem de cereais grátis que 

algumas marcas oferecem.  

3ª Etapa: Resolução do guião. Discussão dos resultados obtidos. 

 

2.2. Guião da Tarefa n.º 2  

 

A taxa do imperador romano Augusto 

 

Hoje em dia vemos, frequentemente nas lojas, descontos de 20%, de 50%, etc. No 

entanto, esta ideia já foi utilizada em épocas longínquas como a do antigo Império 

Romano. O imperador Augusto (viveu entre 63 a.C. e 14 d.C.) cobrava um imposto de 

1:100 sobre o preço da venda de todos os bens. Chamava-se centésima” rerum 

venalium” (NCTM, 1989).  

 

 1 – Num mercado romano, um vendedor tinha tecidos para vender no valor de 100 

moedas de ouro.   

Quantas moedas de ouro foram entregues ao imperador Augusto? _________. 

Explica como pensaste.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.2 – Que parte foi cobrada por este imperador? ________ Com que parte ficou o 

vendedor de tecidos?   

  

R: ____________________________________________________________________ 
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1.3 – Se os cobradores romanos usassem as percentagens como hoje o fazemos, que 

percentagem seria cobrada? ______. Explica o significado dessa percentagem.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.4 – Imagina que nesse mesmo mercado, um outro vendedor tinha ganho 350 moedas. 

Aplicando a mesma taxa, quantas moedas ficariam para o imperador? Explica como 

pensaste.  

R: _____________________________________________________________ 

 

1.5 – A partir da situação anterior, diz se a unidade utilizada para fazer pagamentos 

(moedas de ouro) é útil para todas as situações e explica a tua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.6– Escreve a taxa cobrada pelo imperador nas seguintes representações:  

  

Fração - ________    Percentagem - __________         Decimal - _________ 

 

2– Que conclusões podemos tirar com a resolução desta ficha de trabalho?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



66 

 

Conclusão 
 

A possibilidade de desenvolver este trabalho representou, para mim, a 

oportunidade de ter aprofundado os meus conhecimentos pessoais acerca do contributo 

da História da Matemática enquanto ferramenta pedagógica que facilita o ensino e a 

aprendizagem de conceitos matemáticos. 

A História da Matemática permite que os alunos percebam qua a Matemática é 

uma ciência que se desenvolveu por ser uma atividade prática que pretendia resolver 

problemas em várias civilizações, o que fez com que esta área do saber tenha vindo a 

sofrer evolução nos métodos que utiliza, nos seus processos e técnicas e até na sua 

relação com as outras áreas (Barasuol, 2006). 

O recurso à História da Matemática, pode levar os alunos a apreciar esta ciência, 

pelo que devem ser proporcionadas oportunidades para conhecer aspetos da história e a 

desenvolver um sentimento de estima pela mesma, quer seja do ponto de vista cultural, 

quer seja do ponto de vista do desenvolvimento atual da sociedade. 

 Diversos investigadores (Gil, 2012; Grugnetti & Rogers 2000; Jorge, 2008; Kool, 

1993; Mota, Ralha & Estrada, 2011; Neves, 2007; Silva, 2012; Stander, 1989; Veloso, 

1993; Winicki, 1993, entre outros) apontam as vantagens da utilização da História da 

Matemática no ensino e na aprendizagem.   

Relativamente à utilização desta “ferramenta” o professor deve ser cauteloso na 

sua aplicação em contexto de sala de aula, particularmente sobre a importância de 

conhecer o contexto histórico e o objetivo que é pretendido com a realização de tarefas 

que integrem a História da Matemática. 

Apesar das vantagens da utilização da História da Matemática o professor deve 

utilizar esta ferramenta de modo a rentabilizar a sua prática letiva, sendo importante, tal 

como refere Fauvel (1991) que tenha consciência que a integração da História da 

Matemática, em contexto de sala de aula, não resulta numa mudança milagrosa na 

motivação dos alunos para aprender. Assim, a História da Matemática, embora ofereça 

uma reflexão ao nível dos problemas cognitivos e educacionais, não pode ser, como 

refere Barbin (2000), considerada como um elixir para resolver quer a falta de 

motivação quer as dificuldades manifestadas pelos alunos, ou seja, como observa 

Fauvel (1997, p. 17) “a história não é apenas uma espécie de lubrificante ou aditivo que 
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vem numa bisnaga e que pode ser usado em determinada altura, como o amaciador para 

pôr na máquina de lavar”.  

Resta-me ainda acrescentar que este trabalho possibilitou-me investigar numa área 

que eu muito aprecio – a História da Matemática - evidenciando a sua importância e 

contributo no processo de ensino e de aprendizagem duma área tão importante como é a 

Matemática. 
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