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Resumo: Esse trabalho teve como objetivo explorar o estudo dos polinômios através de
contextos oferecidos pela  abordagem histórica.  Nossa proposta era utilizar  tópicos da
História da Matemática, em atividades, com o intuito de despertar nos discentes o gosto
pela matemática e possibilitar a compreensão dos conceitos de polinômios. Na introdução
procurou-se mostrar  a importância da história  no ensino de qualquer ciência e que a
matemática é uma produção humana, o que pode ser entendida como um ente social que
tem  uma  história  agregada  a  necessidade  de  resolver  problemas  práticos  da  vida
cotidiana. Nesse projeto investigamos as contribuições da História da Matemática para o
ensino  e  aprendizagem  de  matemática  de  alunos  do  Ensino  Médio.  O  mesmo  foi
trabalhado  no  IFCE  campus  Crato  com  discentes  do  1°  ano  do  curso  Técnico  em
Informática.  Inicialmente  foi  aplicado  um  questionário  sobre  polinômios  (nível  ensino
fundamental II),  em seguida foi ofertado um curso sobre polinômios utilizando material
próprio e uma forma não convencional de aula, no término foi aplicado outro questionário
para poder fazer as comparações. Mas foi dado ênfase, principalmente, a participação e o
comportamento dos discentes diante da forma de apresentar os assuntos. Observou-se
que  os  alunos  começaram  a  demonstrar  interesse  pelas  aulas  e  obtiveram  êxito
principalmente no quesito diminuir a aversão pela disciplina, mas também ficou claro que
para trabalhar dessa forma precisa-se de mais tempo do que no modo convencional que
temos hoje nas escolas, além de mudanças significativas no ver ensino e aprendizagem
para nossos governantes.
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