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Consenso a respeito do papel da história da matemática

1. Propicia a compreensão de que a matemática é
resultado de uma atividade intelectual humana;

2. Reorienta a visão do que é a matemática na medida
em que apresenta ao professor aspectos que
aparentemente não são familiares;

3. Alarga as fronteiras da disciplina matemática,
estabelecendo uma relação dela com outros
segmentos do conhecimento.
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Promove uma visão crítica em relação à matemática e à 
construção do conhecimento matemático

Fontes adequadas e atualizadas

Prepara o professor para lidar com as contingências

(conteúdos e aspectos do ensino/aprendizagem)
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A história possibilita resignificar os objetos 
matemáticos

Prepara para levantar questões epistemológicas 
ligadas ao ensino e aprendizagem
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Objetivo 

Apresentar alguns pontos importantes a serem 
considerados ao lidarmos com a história da 

matemática no ensino de matemática
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História da Matemática

Não é um monólito: existem diferentes histórias da 
matemática escritas em diferentes contextos e 

épocas.   

Não é uma narrativa única e acabada.

A história é sempre reescrita
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História da Matemática

Cada narrativa atende a diferentes contingências

As narrativas não são contínuas

Historiografia
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História da Matemática

Material disponível para professores brasileiros

“Defasada”

História tradicional:  privilegia apenas aspectos 
internos à própria área de conhecimento

Encadeamento lógico: linear e progressista



História Tradicional

Para justificar a própria matemática no seu processo de 
institucionalização como área de conhecimento.

História Tradicional

Ela faz parte da própria constituição da Matemática Moderna..,

Em linhas gerais... Século XVIII  Grandes compêndios
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Cronica de matematici: 
overo epitome dell’istoria

dell vite de loro

(publicado em 1707)

Bernadino Baldi
(1553-1617)



Historia matheseos
universae a mundo 

condito ad seculum P.C.N 
XVI

(publicado em 1742)

Johann Christoph
Heilbronner
(1706-1745)
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Histoire des
mathématiques

4 vols

(publicados em 

1799-1802)

Jean-Étienne Montucla
(1725-1799)

“Modelo”



Entre os século XVIII e XIX

Cronica de matematici: overo epitome dell’istoria dell vite
de loro (1707)

Historia matheseos universae a mundo condito ad seculum
P.C.N XVI (1742)

Histoire des mathématiques – 4 vols. (1799-1802)

Século XVIII  em direção à especialização moderna

Características destas 3 obras: 

forma linear de escrita da história 14/34



Vorlesungen über 
Geschichte der 

Mathematik
4 vols

(publicados em 

1880-1808)

Moritz Benedikt Cantor
(1829-1920)
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History of Mathematics
Florian Cajori

Introdução à história da matemática 
Howard Eves

História da matemática
Carl B. Boyer

Obras foram importantes, porém  são descritivas, com 
narrativa linear e progressista porque estão ancoradas 

numa concepção de ciência do século XIX
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1707 1742 1799-1802

Século XVIII – XIX

A matemática começava a especializar-se
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Até o século XIX:

Não existia o “cientista”

Nem o “matemático”

Blaise Pascal René Descartes



O “matemático” deve ser entendido no seu contexto

Antes do século XIX não existem áreas especializadas de 
conhecimento ...

A Matemática não era um conjunto unificado de 
conhecimentos essencialmente matemáticos. 

Matemáticas
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Século XVI

Matemática começou a dar os primeiros passos em 
direção à matemática moderna

A matemática moderna em sua origem precisou 
recorrer à história da matemática para justificar 

o pretenso edifício matemático que estava em 
construção 

o conhecimento matemático “progride” 
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Mas à medida que avançava para o século XIX

A história da matemática foi deixada de lado 
gradativamente

Século XIX: 

Sensação generalizada de que faltava pouco para o grande 
edifício matemático ficasse pronto....! 
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Vorlesungen über 
Geschichte der 

Mathematik
4 vols

Moritz Benedikt Cantor
(1829-1920)

História da matemática
passa a ser 

acessória 
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História que o professor geralmente tem acesso

Ela é útil no sentido de que fornece informações 
cronológicas das realizações matemáticas

Mas apresenta apenas “resultados”

Não apresenta o processo da construção dos objetos 
matemáticos 
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História da Matemática e 
a formação do professor de matemática

Historiadores e Educadores

“reescrever” a história da matemática 
com propósitos didáticos 

“reescrever” = utilizando documentos originais

Proposta de estabelecer um diálogo entre historiador da 
matemática e educador matemático
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Interface

História da Matemática
Ensino de Matemática

DidáticaHistoriografia

Na interface: propiciar um “deslocamento cognitivo”
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O professor ao se apropriar do conhecimento histórico 
(tarefa do historiador)

resignifica os objetos matemáticos 

O contado com o mesmo objeto matemático no passado 
faz o professor perceber os diferentes nexos conceituais 

que estavam em torno do objeto matemático em sua 
formação ... [experiência do que não é familiar]

Esse deslocamento permite ao professor levantar 
diferentes questões epistemológicas que são relevantes 

para o ensino e aprendizagem de matemática
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CUIDADOS!!!

Articular história e ensino não significa se apropriar desses 
elementos e aplicá-los...

História da matemática
Algoritmos
Procedimentos
Métodos

É preciso tomar o cuidado de não transpor o conhecimento 
do passado ao presente e vice-versa...

A história da matemática não pode ser vista como mero 
repositório fixo de informações...
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O que é mais importante na história não são os objetos 
matemáticos em si, mas o processo da construção desses 

objetos historicamente contextualizados....

O documento original deve ser utilizado com cautela. 
Além disso, é preciso considerar o momento em que o 

ensino de matemática se tornou importante 
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Os antigos
+

Os medievais

O ensino atendia a diferentes demandas...

O ensino da matemática no sentido que hoje lhe 
conferimos tem sua origem nos séculos XV e XVI

Foi no momento em que as “matemáticas” ganharam 
impulso que o conhecimento matemático precisou 

ser disseminado e transmitido...
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Universidade

Escolas de ábaco

Essencialmente teórica

Essencialmente prática

Observação: 
a matemática prática não era decorrente da teórica... Eram 

na verdade duas expressões diferentes de matemática

30/34



O ensino de matemática tornou-se centro de debate 
apenas no início do século XX

A grande área já estava instituída

Debate sobre os fundamentos da Matemática

Conduziu os matemáticos a revisarem o ensino de 
matemática, pois era necessário formar futuros 

matemáticos
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Formação dos professores

Curioso: foi no momento em que a formação do 

professor tornou-se centro do debate que a história 

da matemática voltou a ser valorizada.

Edifício da matemática  ficou pronto, o historiador 

foi dispensado e substituído, para dar conta do 

grande debate epistemológico, pelo filósofo da 

matemática e matemáticos.
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História da matemática

A história da matemática viria a reconquistar o seu lugar

Renovando seus pressupostos historiográficos e 

metodológicos a partir de 1980

Potencialidades didáticas e pedagógicas
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Concluindo

Diferentemente do que foi no passado, em que a 

história da matemática fez parte do processo da 

construção do conhecimento matemático, 

justificando cada etapa de seu desenvolvimento, 

hoje buscamos por uma profícua articulação entre 

história da matemática e ensino de matemática, 

considerando possíveis interfaces entre a história da 

matemática numa perspectiva historiográfica 

atualizada e as teorias didáticas da Educação 

Matemática.
34/34



Obrigado !

Prof. Dr. Fumikazu Saito

fsaito@pucsp.br

http://fumikazusaito.com

http://heema.org


