
PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: História da Matemática CÓDIGO: 83 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Cálculo 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 50h / 60 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

 

EMENTA 

 

História da Matemática e Pseudo-história. O desenvolvimento da Matemática ao longo da 

História. O desenvolvimento do cálculo e suas aplicações. A Matemática nos séculos XIX e XX. 

História da Matemática no Brasil. História da Matemática como campo de pesquisa, como 

recurso metodológico e como agente de cognição. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender os conhecimentos sobre História da Matemática enquanto recurso 

metodológico para a formação docente em Matemática 

 

Específicos: 

     Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Debater sobre questões relativas a diferenciação entre história e pseudo-história; 

● Perceber os diferentes períodos de desenvolvimento da Matemática nas civilizações 

antigas; 

● Discutir os impactos da influência da Grécia Antiga no desenvolvimento da matemática 

como ciência; 

● Analisar o conhecimento matemático como construção humana; 

● Compreender o desenvolvimento do cálculo como marco na evolução matemática; 



● Refletir sobre os avanços da matemática nos séculos XIX e XX; 

● Estudar aspectos sobre o desenvolvimento da História da Matemática no Brasil; 

● Conceber a História da Matemática como campo de pesquisa. 

● Debater o papel da História da Matemática como ferramenta pedagógica 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I 

1. Definição de história e pseudo-história nas ciências 

2. As origens primitivas da Matemática 

3. A matemática de civilizações antigas ocidentais e orientais 

4. A Grécia antiga e suas influências no desenvolvimento da matemática como ciência 

 

 

Unidade III 

1. A matemática na idade média 

2. O Renascimento e as raízes da matemática atual 

3. Os séculos XVIII, XIX e XX e o desenvolvimento da matemática 

 

Unidade III 

1. A história da matemática no Brasil 

2. A história da educação matemática no Brasil 

3. História da matemática no ensino-aprendizagem da educação básica em matemática 

4. História da matemática como campo de pesquisa 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

● As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição com momentos de 

discussões utilizando-se o material bibliográfico e a apresentação de seminários. 



● Dar-se-á ênfase às atividades desenvolvidas individualmente, como também através de 

grupos de estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de 

experiência entre os discentes e o professor. 

● Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 

relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do 

aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo 

descritos: 

 

● As atividades propostas, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 

● Tais atividades serão trabalhadas em grupos ou individualmente, onde os alunos terão 

como fonte de pesquisa, dentre outras, os materiais fornecidos pelo professor, por eles 

confeccionadas e os livros indicados. 

● Avaliação da aprendizagem, contemplando questões discursivas, apresentação de 

seminários, pesquisas, entrega de relatórios e resumos de atividades. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, pincéis coloridos, computador manual, projetor multimídia, vídeos, livros e 

revistas. 
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