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RESUMO 
Este artigo apresenta uma explanação acerca da teoria da Aprendizagem Significativa, propondo a 
possibilidade da relação entre esta teoria e uso da história da Matemática no ensino. O presente 
trabalho possibilitou verificar que o uso da história da Matemática pode servir como instrumento 
suporte para o ensino de geometria sendo uma alternativa de superação das dificuldades 
encontradas no processo ensino e aprendizagem de áreas de figuras planas, por meio de 
organizadores prévios. O leitor deste trabalho poderá obter um olhar reflexivo para a abordagem 
histórica como ferramenta para o ensino de matemática, aproveitando os conhecimentos prévios 
dos alunos; sem contar que poderá servir como base para futuras pesquisas relacionadas à 
temática. 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, História da Matemática, Organizadores Prévios, 
Área do Triângulo. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento de geometria é de grande valia, tanto no plano teórico, 

quanto no que diz respeito ao seu uso cotidiano, até mesmo com relação à sua 

aplicação nas várias áreas de conhecimento, tais como: a Engenharia, a Física e 

a Geografia. A sua utilização, é destacada por Caraça (2003, p.29) ao ressaltar 

que “medir e contar são as operações cuja realização a vida de todos os dias 

exige com maior freqüência”.   

 

Esse contexto de aplicação prática é explorado no ensino da 

matemática, desde as séries iniciais até o ensino médio. Inclusive, a questão da 
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mensuração prática é levada em consideração pela legislação e indicações como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998, p. 69) ao destacarem, no que 

diz respeito ao conteúdo Grandezas e Medidas, a importância de [...] 

“proporcionar aos alunos experiências que permitam ampliar sua compreensão 

sobre o processo de medição e perceber que as medidas são úteis para 

descrever e comparar fenômenos”.   

 

Nosso interesse nesta investigação perpassa pelo uso pedagógico da 

história da Matemática – uma das tendências em Educação Matemática que nos 

motiva a enveredar por pesquisas que abordam a temática; para o ensino de 

geometria aliando a essa perspectiva à teoria ausubeliana. 

   

Neste sentido, apoiaremos o presente trabalho nos ideais teóricos da 

“Aprendizagem Significativa”, postulada por Ausubel (1976), e evidenciada em 

pesquisas como as de Nunes (2007) que apresentou, em sua dissertação, uma 

sequência de atividades para o ensino de geometria plana, mais especificamente 

a área do círculo, utilizando a história da Matemática como material introdutório 

do processo ensino e aprendizagem, defendendo que a história humaniza os 

conceitos matemáticos.    

 

No que diz respeito ao uso da história da Matemática no ensino, 

Mendes (2006, p. 25) afirma que “O enfoque histórico é uma proposta 

metodológica que atua como motivação para o aluno, já que através dele 

descobrirá a gênese dos conceitos e métodos que aprenderá na sala de aula”, 

evidenciando que o uso da história da Matemática permite identificar os 

problemas que geraram um dado conhecimento matemático possibilitando uma 

melhor compreensão desse conhecimento no momento de sua apresentação.  

 

O uso da história ainda é defendido por Mendes (2006, p.16) no que 

diz respeito ao fato de o professor de matemática possuir o dever de saber “como 

as coisas aconteceram”, para: 
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 Compreender melhor as dificuldades do homem genérico, da 

humanidade, na elaboração das idéias matemáticas e, através delas, as de seus 

próprios alunos; 

 Entender melhor a dedução das idéias, dos motivos e das variações 

de sinfonia matemática; 

 Utilizar este saber como um organizador de sua própria pedagogia. 

 

Segundo Brito (2006, p.13), a história da Matemática propicia uma 

abordagem epistemológica dos conceitos matemáticos, acarretando uma análise 

dos fundamentos, tanto históricos como lógicos, dos mesmos. Já o contexto da 

história da Matemática como um organizador prévio possibilita compreensão 

epistemológica a respeito de conceitos em geometria (NUNES; ALMOULOUD; 

GUERRA, 2010).  

 

Com relação ao assunto Geometria, levantamos a seguinte questão: o 

uso de atividades históricas pode contribuir para o ensino e aprendizagem de 

áreas de figuras planas? Sob influência de Nunes (2007), propusemos a 

realização de uma atividade que teve por finalidade verificar a validade do ensino 

de áreas de figuras planas por meio de atividades históricas, a fim de mostrar que 

o uso do contexto da história da Matemática pode servir como instrumento 

suporte para o ensino-aprendizagem de áreas e perímetros de figuras planas, 

como legítimos organizadores prévios1. 

 

As etapas por meio das quais desenvolvemos este trabalho foram as 

seguintes: compreensão da temática geometria e de seu ensino. Nesse sentido, 

foi realizada, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica quanto ao uso da história da 

Matemática no ensino da matemática; sobre o tema áreas de figuras planas e; 

acerca da teoria da Aprendizagem Significativa.  

 

 

                                                
1 Segundo Ausubel, são materiais utilizados como precursores do conceito que se pretende 
ensinar, servindo de ponte entre o que já se sabe e o que se pretende ensinar. Devem ser 
elaborados com linguagem clara e familiar aos alunos. 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

São muitos os estudos relacionados ao processo ensino aprendizagem 

na tentativa de reduzir os obstáculos enfrentados pelos discentes com relação à 

assimilação dos conteúdos abordados em sala de aula. Acerca desse assunto, 

a Psicologia da Educação apresenta estudos relacionados ao processo de 

cognição dos conteúdos pelos discentes.  Dentre os seus principais teóricos, 

destacamos Piaget, Ausubel e Vygotsky, sendo que, tanto Piaget quanto Vigotsky 

propuseram teorias desenvolvimentistas. 

 

Em nosso estudo, daremos ênfase a uma teoria de aprendizagem que 

teve influência dos dois estudiosos anteriormente citados. Trata-se da Teoria da 

Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel, a qual faz referência à 

chamada “Aprendizagem Significativa” tratando basicamente do modo como se 

dá o processo de aprendizagem pelo indivíduo.  

 

A teoria da Aprendizagem Significativa prega que o novo conhecimento 

só passa a ter significado para o aluno a partir do momento que este consegue 

relacioná-lo a informações já adquiridas anteriormente.  

 

De acordo com Ausubel (1968) apud Moreira e Masini (1982) a 

Aprendizagem Significativa é o processo pelo qual uma nova informação é 

“ancorada” (ligada, relacionada) a conceitos relevantes e pré-existentes na 

estrutura cognitiva do individuo, a esses conceitos denomina subsunçores.  

 

Além disso, a Aprendizagem Significativa se dá no processo de 

compreensão, quando o aluno, a partir do que foi ensinado, consegue explicar 

com suas próprias palavras acerca do conhecimento abordado. Sua 

funcionalidade está no relacionamento entre o conhecimento que se pretende 

ensinar com o conhecimento que o aprendiz já possui. 
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Influenciados pelos trabalhos de Nunes (2007) e de Nunes, Almouloud 

e Guerra (2010), que tratam da Aprendizagem Significativa em matemática por 

meio de atividades históricas, propomos relacionar o ensino de áreas de figuras 

planas à teoria da Aprendizagem Significativa de forma similar. A respeito do uso 

da história, os referidos autores defendem que as investigações históricas visam a 

construção epistemológica dos conceitos, evidenciando que a história da 

Matemática possibilita perceber não só a origem como também a evolução do 

conhecimento matemático.A seguir veremos um breve relato a respeito da teoria 

proposta por Ausubel a fim de fundamentarmos nosso trabalho. 

 

 

A TEORIA PROPOSTA POR AUSUBEL 

 

A atribuição de significado a um objeto só é possível por meio da 

consciência articulada ao contexto no qual trataremos deste objeto:  
É a consciência que atribui significado aos objetos que rodeiam o indivíduo. A 

intencionalidade encontra-se no âmago da consciência; é a ponte entre Sujeito e Objeto; 

é a estrutura que dá significado à experiência: se vou ver uma casa para comprar, 

percebo-a de modo diferente do que se fosse lá para visitar amigos. Essa capacidade 

humana de ter intenções, a que denominamos intencionalidade, é a estrutura do sentido 

que nos possibilita sujeitos que somos a ver e compreender o mundo (MOREIRA; 

MASINI, 1982, p. 2). 

 

Notemos que, para os autores, a consciência está intimamente ligada à 

intencionalidade - o que se almeja com a compreensão do objeto de estudo – no 

ensino e aprendizagem. Neste sentido, a teoria de Ausubel pressupõe esta 

intencionalidade relativa à consciência, sendo este apresentado por Moreira e 

Masini (1982) como um representante do cognitivismo 2 ao propor uma explicação 

para o modo como se dá o processo de aprendizagem sob o ponto de vista 

                                                
2- É uma teoria onde se estabelece que o aprendiz constrói seus conhecimentos em etapas, 
mediante uma reestruturação de esquemas mentais (fonte obtida no site 
http://pt.wikilingue.com/es/Cognoscitivismo, disponível em 06 de agosto de 2010 às 12:00h).  
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teórico. Ausubel (1968) apud Moreira e Masini (1982) define aprendizagem como 

um processo de organização e junção de conhecimentos.  

 

Com relação aos tipos de aprendizagem, Ausubel (1980) apud Nunes 

(2007) destaca dois tipos de aprendizagem, uma por recepção e outra por 

descoberta, e estabelece uma distinção entre elas, mostrando que estas podem 

ocorrer de maneira automática (mecânica, por decoração) ou com significado. 

  

 A aprendizagem por recepção ocorre quando apresentamos ao 

discente o objeto em sua “forma final”, enquanto que a aprendizagem por 

descoberta propõe que o conceito a ser aprendido deve ser “descoberto” pelo 

aprendiz. 

 

A figura a seguir mostra os tipos de aprendizagem propostos por David 

Ausubel, onde é possível perceber que tanto a aprendizagem por recepção 

quanto a aprendizagem por descoberta podem ocorrer de maneira mecânica ou 

com significado. 

 
Figura 01 - Tipos de aprendizagem propostos por Ausubel 

Fonte: Nunes (2007, p.29)  

 

De acordo com Ausubel, a Aprendizagem Mecânica é aquela em que o 

individuo adquire o novo conhecimento sem conexão com conceitos já existentes 

na estrutura cognitiva. É o oposto de Aprendizagem Significativa, definida como o 
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processo onde o individuo consegue relacionar novas idéias e informações com 

conceitos pré-existentes, podendo ser facilitado com o auxilio de organizadores 

prévios. Por exemplo, quando apresentamos a fórmula St = (a × b) ÷ 2, que 

corresponde à área do triângulo, sem uma justificativa conceitual, esta será 

utilizada de forma mecânica. Porém, se for apresentada por meio de um olhar 

histórico desde a sua origem, poderá gerar aprendizagem significativa: 
A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, idéias e 

informações que apresentam uma estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e 

inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, 

contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. (MOREIRA; MASINI, 

1982, p. 4). 

 

Os organizadores prévios podem ser textos, vídeos, atividades, etc. Em 

nosso trabalho, aplicamos uma atividade de ensino com alunos de uma classe do 

6º ano do ensino fundamental, utilizando um texto de cunho histórico como 

organizador prévio, a fim de obtermos um elo entre as informações que os 

discentes já possuíam a respeito de geometria com o conhecimento que 

pretendíamos apresentar a eles. 

 

Segundo Ausubel (1980) apud Nunes (2007), seja por recepção, seja 

por descoberta, para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que haja 

os conceitos subsunçores a serem conectados ao novo conceito.  

 

 
TIPOS DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

O teórico da Aprendizagem Significativa David Ausubel(1976) destaca 

a existência de três tipos de Aprendizagem Significativa. Vejamos quais são: 

 

APRENDIZAGEM REPRESENTACIONAL 

 

A Aprendizagem Representacional relaciona-se ao modo como são 

concebidos os símbolos ou palavras unitárias e seus significados particulares na 
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aprendizagem inicial. Segundo Ausubel, dela dependem os demais tipos de 

aprendizagem; por exemplo, se ao observar o desenho de um triângulo o aluno o 

confunde com a figura triângulo (O desenho apenas representa um triângulo, mas 

não o é)3. 

 

APRENDIZAGEM PROPOSICIONAL 

 

A Aprendizagem Proposicional refere-se ao modo como são 

concebidos significados de grupos de palavras combinadas em orações ou frases, 

podendo ser de maneira conotativa ou denotativa. Nunes (2007) cita como 

exemplo a interpretação de um texto de caráter histórico, onde o aluno deva 

realizar etapas que o auxiliem a compreender algoritmos a partir de proposições 

vislumbradas no referido texto.  Ausubel (1976) sugere que a aprendizagem 

proposicional pode ocorrer de maneira Subordinativa, Superordenada ou 

Combinatória. 

 

A Aprendizagem Subordinativa dá-se quando as informações novas 

são ligadas às informações já adquiridas anteriormente. Pode ocorrer de duas 

maneiras: 
1. Subordinação derivativa que ocorre quando o novo material de 

aprendizagem é compreendido como um exemplo específico de um conceito já 

estabelecido na estrutura cognitiva. (NUNES, 2007, p.39) 

 

2. Subordinação correlativa ocorre quando o novo conteúdo for uma 

extensão, elaboração, modificação ou qualificação de conceitos já assimilados. Temos 

como exemplo no estudo de áreas de figuras planas o conceito de medida que é mais 

abrangente, pois apresenta um alto nível de generalidade e inclusão e juntamente com os 

outros conceitos geométricos que o precedem como o conceito de medida de 

comprimento e de área, servirão de subsunçores para as novas informações. (NUNES, 

2007, p.40). 
 

                                                
3  Segundo Capponi e Laborde (1994, p.165) a figura representa a construção mental de um 
desenho, já o desenho funciona como uma representação de um objeto ideal que é a figura. 
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Se relacionarmos o trapézio aos demais quadriláteros: o retângulo, o 

quadrado, o paralelogramo, etc., perceberemos uma subordinação correlativa, 

pois, esses são extensões do conceito de trapézio. Por outro lado, os trapézios 

escaleno e isósceles são exemplos de trapézios, caracterizando assim a 

subordinação derivativa. 
 

Se os conceitos forem assimilados por conceitos mais inclusivos, 

dizemos que ocorreu Aprendizagem Superordenada: “Como exemplo, o conceito 

de quadrilátero pode desenvolver uma condição superordenada em relação aos 

conceitos de quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio”. (NUNES, 

2007, p.40). 
 

Caso a Aprendizagem Significativa de novas proposições não 

apresente subordinação a proposições já estabelecidas na estrutura cognitiva e 

não possibilite o surgimento de novas idéias, então a aprendizagem será 

combinatória: 
 

Um exemplo deste tipo de aprendizagem é o caso do cálculo aproximado da área do 

círculo de raio unitário, por meio da inscrição deste em um quadrado de lado igual ao seu 

diâmetro, dividindo o quadrado em nove partes iguais e posteriormente estimando um valor para a 

área do círculo unitário. Neste caso, usam-se conceitos já dominados pelos discentes com relação 

à área do quadrado, para ensinar conceitos novos e que guardam alguma relação com os antigos 

que serviram como âncora. Mas a área do círculo não é uma generalização nem um exemplo de 

área do quadrado, e vice-versa.  (NUNES, 2007, p.40). 

 

Veja como fica representada a Aprendizagem Proposicional, segundo 

Ausube 

l:  
Figura 02 - Classificação da aprendizagem proposicional 

Fonte: Nunes, 2007, p.39  
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APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 

 

A Aprendizagem de Conceitos consiste em relacionar conceitos de 

uma mesma categoria. Segundo Ausubel, a aquisição de conceitos pode dar-se 

por assimilação ou por formação:  
1. Formação de conceitos: Processo indutivo, significativo, orientado por 

hipóteses e atividades empírico-concretas que caracterizam a fase inicial de aquisição de 

conceitos pelos alunos. Por exemplo, solicitar que os discentes meçam as dimensões do 

quadro, da sala de aula, da quadra assim como estimem as áreas destes objetos; a partir 

de passos, palmos, braços e lajotas, a fim de evidenciar a necessidade de se estabelecer 

unidades de medidas. (NUNES, 2007, p. 37). 

 2. Assimilação de conceitos: Após a etapa de formação de conceitos o 

aluno se encontrará em uma fase de maturidade que lhe permite relacionar à estrutura 

cognitiva os atributos essenciais abstratos de novas idéias genéricas, caracterizando a 

assimilação de conceitos. (NUNES, 2007, p. 37). 

 

Assim, por exemplo, entender que a partir da área do quadrado unitário 

podemos determinar as áreas dos outros quadriláteros só será de fato significativo para o 

aluno, se de alguma forma houver uma clara relação entre estas áreas. (NUNES, 2007, 

p. 37). 
 

A seguir podemos verificar a representação dos tipos de Aprendizagem 

Significativa segundo David Ausubel: 

 
Figura 03 – Aprendizagem segundo Ausubel 

Fonte: Nunes, 2007. 

 

Enquanto aprende significativamente, o aluno desenvolve ou elabora 

alguns conceitos e compara outros, ocorrendo assim, os processos de 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Estes pressupostos 
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serviram de orientadores para a construção e aplicação das atividades que 

propomos com os alunos do 6º ano (para efeito de ilustração, apresentaremos a 

resolução de duas das questões com sua respectiva discussão). Abaixo podemos 

verificar como um dos alunos obteve a resposta para os itens b-2 e c-2: 

 
Figura 11 - Determinação da área do triângulo nos itens b-2 e c-2 

 

Como neste período ainda não tinham estudado a respeito de números 

decimais, foi sugerido aos alunos que usassem calculadora para facilitar a 

obtenção das medidas das áreas, pois, nossa principal preocupação era com a 

compreensão da atividade. 

 

A diferenciação progressiva é o processo de aquisição do 

conhecimento por meio de uma sequência lógica. Ocorre quando o aluno obtém 

idéias mais gerais a respeito de determinado assunto para, em seguida detalhá-

las. Segundo Brighentt (2003), esse processo não é comum no ensino tradicional, 

visto que os conteúdos são separados em tópicos, não havendo conexão entre 

esses. Já a reconciliação integrativa se trata de uma retomada de conceitos. 

Ocorre quando o novo conhecimento é integrado a outros já existentes na 

estrutura cognitiva do aluno, por meio de comparações entre o que se sabe e o 

que se pretende aprender. 
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a) diferenciação progressiva é o principio pelo qual o assunto deve ser 

programado de forma que as idéias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam 

apresentadas antes e, progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes 

específicos necessários. Essa ordem de apresentação corresponde à sequência natural 

da consciência, quando um ser humano é espontaneamente exposto a um campo 

inteiramente novo do conhecimento; (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 21, 22). 

b) reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a programação do material 

instrucional do material deve ser feita para explorar relações entre idéias, apontar 

similaridades e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes. 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 22). 
 

Temos como exemplo de diferenciação progressiva, a apresentação do 

conhecimento de área de uma figura plana, onde é conveniente apresentar alguns 

elementos básicos como base e altura para posteriormente se apresentar o 

cálculo de sua área. Já como exemplo de reconciliação integrativa, podemos citar 

a comparação entre perímetro e área de uma figura plana. Ambas são medidas 

daquela figura, porém a primeira trata do de seu contorno, enquanto que a 

segunda se refere à sua superfície. Para Ausubel tanto a diferenciação 

progressiva quanto a reconciliação integrativa ocorrem no processo de 

aprendizagem. 

 

 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Na tentativa de conseguir com que os conteúdos de matemática sejam 

assimilados com mais significado (possibilitando reflexão e compreensão dos 

conteúdos abordados) pelos discentes, o docente busca por recursos 

metodológicos que melhor se adéqüem a esse objetivo.  Com base na teoria de 

Ausubel, e nas pesquisa de Nunes (2007), Nunes, Almouloud e Guerra (2010) 

admitimos que o contexto da história da Matemática, como instrumento 

organizador prévio, pode promover a Aprendizagem Significativa de Matemática.    
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Segundo Mendes (2006, p.19) a história da Matemática, usada como 

recurso suporte para a aula de Matemática, pode proporcionar subsídios para 

compreensão do conteúdo ministrado, visto que possibilita: 

 

 Enfatizar a forma peculiar de aparecimento das idéias em 

matemática; 

 Demarcar temporalmente e espacialmente as grandes idéias-

problemas, junto com sua motivação, os seus precedentes; 

 Assinalar os problemas abertos4. 

 

Brigenth (2003) sugere que o material organizador prévio pode ser um 

vídeo, textos, problemas, dramatização, etc.; nessa perspectiva, elaboramos um 

texto de cunho histórico e fonte secundária como organizador prévio, no intuito de 

apresentar, em uma atividade, o conteúdo de geometria, mais especificamente, o 

assunto área do triângulo. 

 

Nunes (2007) destaca que a concepção do contexto da história da 

Matemática como organizador prévio pode: despertar interesse nos discentes 

para investigações em Matemática, desenvolver raciocínio lógico, chamar a 

atenção para o conteúdo trabalhado, e levar ao conhecimento de quais os 

problemas que conduziram ao surgimento do conhecimento trabalhado. 
A contextualização histórica, ao fornecer as idéias primeiras de determinados 

assuntos, potencializa o aluno a ter uma visão ampla de tais assuntos, favorecendo a 

apreensão dos conceitos específicos relacionados ao contexto histórico apresentado. 

(Nunes, 2007, p.29). 

  

O contexto da história da Matemática como organizador prévio também 

permite mostrar que o conhecimento matemático, de um modo geral, não surgiu 

pronto e acabado, mas passou por longo processo de evolução até chegar à 

forma como conhecemos.  

 

                                                
4 Entenda-se por problema aberto a um problema em que são permitidas mais de uma maneiras 
de resolução.  
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Acreditamos que o uso do o contexto da história da matemática tomado 

como organizador prévio permite ao discente a apreensão dos conceitos de forma 

sequenciada, podendo, caso necessário, retomar às idéias anteriores para dar 

prosseguimento ao estudo, favorecendo, desta forma, os processos de 

diferenciação progressiva e de reconciliação integrativa, visto que com o auxilio 

de um material histórico potencialmente significativo o aluno pode realizar uma 

analise geral do conhecimento abordado até se chegar aos seus detalhes e; 

comparar os conhecimentos identificando semelhanças e diferenças entre eles.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com relação à pergunta levantada na introdução, podemos concluir 

que as atividades históricas podem sim contribuir e de maneira significativa para o 

ensino e aprendizagem de áreas de figuras planas, competindo ao professor 

preparar o material potencialmente significativo para apresentar o conteúdo de 

geometria. 
 

Desta forma, entendemos que o contexto da história da matemática, 

servindo como organizador prévio pode favorecer a compreensão de áreas de 

figuras planas, propiciando a aprendizagem significativa para este conceito.  
 

Recomendamos que a introdução de novos conceitos aos alunos se dê 

aproveitando os conhecimentos prévios dos mesmos, como prega a teoria 

ausubeliana. 
 

O uso da história da Matemática pode servir como instrumento suporte 

para o ensino geometria sendo uma alternativa de superação das dificuldades 

encontradas no processo ensino-aprendizagem de áreas de figuras planas, por 

meio de organizadores prévios.  
 

O leitor deste trabalho poderá obter um olhar reflexivo para a 

abordagem histórica como ferramenta para o ensino de matemática, aproveitando 

os conhecimentos prévios do aluno; sem contar que poderá servir como base 

para futuras pesquisas relacionadas à temática. 
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