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APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, a 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
Neste volume a autora ressalta a importância da História da 

Matemática para o ensino, apresentando atividades de ensino da 
Matemática utilizando a História da Matemática. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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ATIVIDADES PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 
USANDO A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 
 
INTRODUÇÃO  
 

A matemática fornece instrumentos eficazes para 
compreender e atuar no mundo que nos cerca. É, pois, uma 
ferramenta essencial na resolução de problemas práticos no mundo 
em que vivemos. Segundo D’ Ambrosio (1996) o caráter utilitário da 
Matemática para resolver problemas, pode ser confirmado no 
desenvolvimento histórico da mesma, onde, percebemos que a 
matemática foi surgindo pela necessidade dos povos antigos de 
medir, contar etc. 

 
Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, Brasil 

(1998) a história da Matemática mostra que ela foi construída como 
respostas a perguntas provenientes de diferentes origens e 
contextos, motivadas por problemas de origem prática ou problemas 
vinculados a outras ciências, bem como, por problemas relacionados 
à investigação interna da própria matemática. 

 
Desse modo, a história da Matemática nos permite conhecer e 

refletir sobre as dificuldades que os antigos matemáticos 
enfrentaram, quando por meio de tentativas e erros, chegaram a 
relações potencialmente importantes. Assim, conhecer a história dos 
conteúdos matemáticos nos permite entender e identificar as 
dificuldades dos alunos diante de certos tópicos da Matemática. 
 
 
A IMPORTÂNCIA DO USO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA EM 
SALA DE AULA 
 

A história da Matemática tem sua importância porque mostra 
o aparecimento da Matemática no desenvolvimento das sociedades, 
dessa forma, podemos ver que a história da Matemática se mistura 
com o próprio desenvolvimento da humanidade, pois temos vestígios 
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de Matemática sendo realizada nas eras mais primitivas da 
humanidade. Segundo Boyer (1996) os documentos cuneiformes 
tinham grande durabilidade; por isso milhares de tabletas feitas de 
barro sobreviveram até os nossos dias, muitos datando de cerca de 
4.000 anos. Apesar de somente uma fração dessas se referirem à 
Matemática, podemos verificar o desenvolvimento da mesma junto 
com o desenvolvimento das sociedades. 

 
Outro documento que vem mostrar o quanto a Matemática é 

antiga, são os papiros, que chegam a datar mais de três e meio 
milênios, um dos papiros egípcios mais extensos de natureza 
Matemática é o papiro de Ahmes, que recebe este nome em 
homenagem ao escriba que o copiou por volta de 1650 a. C. e depois 
passou a ser chamado de papiro de Rhind em homenagem ao 
escocês que o comprou em 1858. (BOYER, 1996) 

 
Para D’Ambrosio (1996) a história da matemática é um 

elemento fundamental para perceber como teorias e práticas 
matemáticas foram criadas e desenvolvidas e utilizadas num contexto 
específico de sua época. Ele acredita que conhecer historicamente 
pontos altos da matemática de ontem poderá, na melhor das 
hipóteses, orientar no aprendizado e no desenvolvimento da 
matemática de hoje. 

 
Ao defender a utilização da história no ensino da matemática, 

tomamos como principal fonte de embasamento teórico os estudos 
realizados por Mendes que faz referência as atividades de 
aprendizagem na perspectiva construtivista. Mendes (2001) defende 
que as atividades de ensino quando integradas ao conhecimento 
histórico da matemática, trazem um significado mais amplo, completo 
e transdisciplinar ao conhecimento que se pretende construir em sala 
de aula. Esse conhecimento, segundo Mendes (ibidem) pode estar 
implícito, através de problemas suscitados na atividade ou explícito 
nos textos históricos resgatados de fontes primárias ou secundárias, 
como os textos originais e livros sobre história da Matemática. 
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Mendes (2006) defende o papel pedagógico da história da 
Matemática de acordo com o nível educacional dos estudantes, 
cabendo ao professor adequar o uso da história de acordo com as 
necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Assim, a 
história poderá ser abordada em diferentes níveis, desde que, o 
professor seja preparado para utilizar a história da Matemática 
imbricada na Matemática ensinada. 

 
 Dessa forma, procuramos uma maneira de aproximar a 

história da Matemática do contexto de sala de aula, por acreditarmos 
que ao introduzir um conceito matemático por meio da história da 
Matemática, podemos estar oferecendo um conhecimento mais 
significativo para o aluno. Entretanto, não basta apenas contar 
histórias em sala de aula, mas conduzir o aluno a pensar como os 
conceitos matemáticos foram construídos. Para isso, é necessário 
reproduzir situações que levem o aluno a construir tais pensamentos. 

 
Mendes (2006), entretanto, coloca que usar a história da 

Matemática em sala de aula não pressupõe que o professor tenha 
apenas que pedir aos alunos que refaçam os passos do 
descobrimento de um conceito matemático de acordo com a época 
que o conceito foi construído, mas a partir da incorporação dos 
aspectos socioculturais que os alunos compreendem e explicam sua 
realidade. 

 
 Assim, Mendes (ibidem) coloca que a história como fonte de 

motivação para a aprendizagem da Matemática é considerada 
imprescindível para que as atividades de sala de aula se tornem 
atraentes e despertem o interesse dos estudantes para a Matemática. 

  
Para Brito e Carvalho (2009) o uso da história da Matemática 

pode possibilitar criar problemas que possibilitem levantar discussões 
sobre dúvidas que freqüentemente os alunos apresentam sobre a 
Matemática. Assim, a utilização da história na forma de problemas, 
mesmo que não sejam os mesmos que a história da Matemática 
apresenta, mas que sejam recriações destes, pode responder aos 
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questionamentos dos alunos sobre a origem dos conceitos 
matemáticos. 

 
Acreditamos que a contextualização do ensino da Matemática 

é um recurso que permite ao professor tirar o aluno da condição de 
sujeito passivo que apenas recebe um conhecimento pronto e 
acabado e levá-lo a uma aprendizagem significativa. Essa 
contextualização pode ser feita utilizando a história da Matemática de 
modo a aproximar o mundo matemático do universo do aluno e da 
realidade que o cerca. Assim defendemos que o uso da história em 
sala de aula pode trazer benefícios ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

 
Segundo Mendes (2006) o uso da história como recurso 

pedagógico tem como principal finalidade promover um ensino e 
aprendizagem da matemática que permita uma ressignificação do 
conhecimento matemático produzido pela sociedade ao longo do 
tempo. Com essa prática, ele acredita que seja possível imprimir mais 
motivação e mais criatividade as atividades em sala de aula. 

 
Para os PCN, Brasil (1998) a história da Matemática pode 

oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e 
aprendizagem ao revelar a Matemática como uma criação humana, 
ao mostrar as preocupações e necessidades de diferentes culturas 
em diferentes momentos históricos, ao estabelecer uma relação entre 
os conceitos e processos do passado e do presente. 

 
Entendemos que a utilização da história da Matemática em 

sala de aula pode contribuir para a superação das dificuldades 
epistemológicas surgidas no desenvolvimento da compreensão dos 
conceitos matemáticos e deve ser usada principalmente para 
responder aos questionamentos dos alunos sobre a utilização da 
Matemática e aos porquês dos mesmos em relação à linguagem 
matemática. 

 
Miguel (1993) faz referencia a três tipos de categorias de 

“porquês que deveriam ser levados em consideração para quem 
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deseja ensinar Matemática, os porquês cronológicos, os porquês 
lógicos e os porquês pedagógicos. Os porquês cronológicos estão 
relacionados a natureza histórica, casual, cultural e convencional da 
Matemática, um exemplo disso: por que o nome seno?. Os porquês 
lógicos são aquelas explicações cuja aceitação baseia-se na 
decorrência lógica de proposições previamente aceitas ou no desejo 
de compatibilizarmos entre si duas ou mais afirmações não 
necessariamente compatíveis, um exemplo disso: por que o produto 
de dois números negativos é um número positivo?. Os porquês 
pedagógicos não se incluem nas duas categorias anteriores, estão 
mais relacionados aos procedimentos operacionais utilizados pelo 
professor. 

 
Para Miguel (1993) a história é o fio condutor que amarraria 

as explicações que poderiam ser dadas aos porquês das três 
categorias. É na defesa dessa possibilidade que se revela o poder da 
história da Matemática para um ensino e aprendizagem da 
matemática baseado na compreensão dos significados. 

 
Concordamos com Miguel (1993) que a história da Matemática 

deve ser fio condutor para explicar os porquês da Matemática escolar 
baseado na compreensão e significação. É somente pela história da 
Matemática que o aluno tem a possibilidade de entender a 
construção do conhecimento matemático. 

 
Fauvel (apud, Mendes, 2006) aponta várias razões para se 

utilizar a história da Matemática, dentre elas, destacamos: 
 Aumenta a motivação para a aprendizagem da 

Matemática; 
 Humaniza a Matemática; 
 Favorece a compreensão de conceitos matemáticos 
 Contribui para mudanças de concepções dos alunos 

em relação à matemática; 
 Explica o papel da matemática na sociedade. 
 
Ao usar a história da Matemática em sala de aula mostramos 

ao aluno seu caráter humano, e que a mesma foi surgindo pela 
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necessidade da sociedade fazendo com que o aluno compreenda 
como os conceitos matemáticos foram desenvolvidos, ajudando dessa 
forma, nas mudanças de concepções assustadoras que os alunos 
costumam ter em relação à matemática. 

 
 Dentre as varias razões que justificam o uso da história em 

aulas de matemática, acreditamos que uma das melhores, é que a 
mesma ajuda a explicar o papel da matemática na sociedade, pois 
muitas vezes os alunos não conseguem perceber a utilização da 
matemática no seu cotidiano. Neste contexto, o uso da história da 
Matemática pode auxiliar o aluno no conhecimento matemático, 
ajudando-o a compreender métodos, teoremas e fórmulas que são 
utilizadas nas aulas de matemática. 

 
Apesar de todos os benefícios apontados por Fauvel, são 

poucos os professores que  utilizam a história em sala de aula, e isso 
talvez ocorra, por que em sua formação os professores podem não 
ter cursado alguma disciplina que discutisse sobre a história da 
Matemática ou sobre sua utilização em sala de aula, desconhecendo 
ele próprio a história da Matemática. E isso se confirma nos estudos 
realizados por Jucá et al (2007), Santos (2007) e Silva (2007). 

 
Jucá et al (2007) realizou uma pesquisa  junto aos professores 

de Matemática da cidade de Belém do Pará; Santos (2007) juntos aos 
professores de Matemática de Sorocaba - São Paulo, e Silva (2007) 
realizou a pesquisa junto a professores formadores da Universidade 
Federal do Pará. Os resultados das pesquisas foram semelhantes, 
pois mostram que muitos professores não cursaram a disciplina na 
graduação e alguns alegam ter cursado na pós-graduação. Quanto ao 
caráter motivador da história da Matemática, os professores 
acreditam no fator motivador, mas confessam que não sabem como 
utilizá-la em sala de aula. 

 
É importante ressaltar que a maioria das instituições só 

começou a oferecer a disciplina Historia da Matemática nos curso de 
licenciatura em Matemática em 1998, após o primeiro exame 
Nacional de cursos de Matemática, o provão do MEC. Entre os 
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conteúdos avaliados no provão, estava a História da Matemática, 
para surpresa de alunos e professores, pois não existia essa disciplina 
no currículo mínimo para o curso de Matemática, segundo afirma 
Silva (2007). De certa forma, isso vem confirmar o porquê do 
desconhecimento dos professores sobre a História da matemática. 

 
Silva (2007) defende a importância do conhecimento de 

história da Matemática na formação do professor de matemática, pois 
esse conhecimento poderá propiciar autonomia para o professor 
decidir desenvolver o conteúdo matemático a partir da construção 
histórica dos conceitos, como também, no sentido de recolocar ao 
professor a capacidade de refletir sobre a sua prática e também 
refletir sobre as limitações que lhe são impostas. 

 
Mendes (2006) ao sugerir o uso da história em sala de aula 

observa que essa historia deve ser de certo modo uma história 
significado ou uma historia reflexiva, ou seja, uma historia cuja a 
finalidade é dar significado aos tópicos da matemática que estão 
sendo estudados pelos aluno, levando-os a refletir sobre as 
informações históricas de modo a estabelecer conexões entre os 
aspectos cotidianos, escolar e científicos da matemática. 

 
Assim, continua Mendes (2006), o uso de atividades históricas 

no ensino é benéfico, pois conduz o aluno a relacionar o saber 
construído com as necessidades históricas, sócias e culturais 
existentes. Entretanto, para que isso aconteça, o professor deve ter 
objetivos claros e planejar as atividades adotando uma postura de 
orientador dessas atividades. Mendes (ibidem) sugere a utilização de 
seqüência de ensino que preserve a continuidade da aprendizagem 
do aluno, e que o professor ao planejar tal seqüência tenha objetivos 
claros e organize cada etapa levando em consideração as dificuldades 
que os alunos poderão apresentar no caminho. 

 
Os estudos de Mendes (2001) e Takada (2003) apresentam 

atividades de ensino utilizando a historia da matemática. Mendes 
(2001) apresenta atividades relacionadas à trigonometria e Takada 
(2003) apresenta uma atividade didática para o sistema métrico 
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decimal. Seguindo os caminhos de Mendes e Takada, nos propomos 
a apresentar e discutir algumas atividades didáticas com o uso da 
história da matemática. 
 
 
ATIVIDADES DE ENSINO UTILIZANDO A HISTÓRIA DA 
MATEMÁTICA 
 

Sugerimos algumas atividades de ensino com a utilização da 
história da matemática. Algumas dessas atividades foram 
desenvolvidas nas aulas da disciplina História da Matemática do curso 
de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado do Pará – 
UEPA. 

 
 Iniciamos as atividades fazendo um breve resumo da história 

dos tópicos que serão trabalhados nas atividades para que o 
professor possa compreender o desenvolvimento das atividades. 
 
 
DESCOBRINDO OS NÚMEROS DECIMAIS 
 

Os números decimais surgiram como uma forma de substituir 
os cálculos trabalhosos com as frações, mas no contexto escolar eles 
aparecem após o tópico de frações de forma desconectada, como se 
não tivessem nenhuma relação com as mesmas. 

 
A partir do século XVI, coube aos europeus tornar 

compreensível a aplicação do princípio posicional aos submúltiplos da 
unidade, tornando possíveis os cálculos com quantidades menores 
que a unidade, sem o uso de frações. A transição da Renascença 
para o mundo moderno também se fez por meio de um grande 
número de matemáticos, dentre eles, há alguns que contribuíram 
para a o surgimento das frações decimais e, conseqüentemente, dos 
números decimais. 

 
Mas a grande contribuição e simplificação das frações 

decimais só se tornaram conhecidas quando um matemático 
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chamado Simon Stevin, em 1585, fez uma recomendação ainda mais 
forte em favor da escala decimal para frações e inteiros (BOYER, 
1996). 

 
Simon Stevin (1548-1620) deu o primeiro tratamento 

sistemático às frações decimais.  Ele se dispôs a explicar o sistema de 
modo elementar e completo. Ele queria ensinar como efetuar, com 
mais facilidade, as computações por meio de inteiros sem frações. No 
seu livro, La Disme (1585), descreveu em termos expressivos as 
vantagens, não só das frações decimais, mas também da divisão 
decimal dos sistemas de peso e medidas (CAJORI, 2007). 

 
O livro de Stevin teve grande influência na prática comercial, 

na engenharia e na notação matemática. Nesse livro, eram 
explicadas as frações decimais, a notação para as representações 
decimais, regras para as operações aritméticas e suas justificativas. 

  
No La Disme, Stevin se refere como se deveriam escrever os 

números decimais. A unidade é seguida do símbolo (0), o décimo é 
seguido do (1), o centésimo do (2), e assim por diante. Após as três 
primeiras definições seguem explicações que proporcionam exemplos 
práticos dessa numeração. 

 
Para Cajori (2007), Stevin falhou por não ter uma notação 

adequada. No lugar de nossa vírgula decimal, empregava um zero, e 
a cada posição na fração estava associado o índice correspondente. 
Stevin escrevia 5,912 do seguinte modo: 

     (0) (1) (2) (3) 
      5  9  1  2       ou    5  (0) 9  (1)  1 (2)  2 (3) 

 
O valor de  aparecia como: 
 3 (0) 1 (1)   4 (2)  1 (3)  6  (4)        ou 
(0) (1) (2) ( 3) ( 4) 
 3  1  4   1   6   
 
Segundo Boyer (1996), Stevin, em vez das palavras décimos, 

centésimos, etc., usava primo, segundo, etc. O número 8,937 era 
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escrito como  8 (0) 9 (1) 3 (2) 7 (3)  e sua leitura era  8 comunzos,  9 
primeira 3 segunda 7 terceira , e, analogamente, este número escrito 
na forma das frações decimais  9 3 78    

1 0 1 0 0 1 0 0 0
. 

 
Na segunda parte do La Disme, Stevin expõe como podem ser 

aplicadas de maneira natural as quatro operações fundamentais a 
esse novo conjunto de números, e demonstra rigorosamente as 
distintas regras aritméticas. Por último, em um apêndice, se propôs a 
demonstrar em seus artigos que os cálculos e as medidas podem 
simplificar-se consideravelmente introduzindo os números decimais. 

 
Apresentamos a seguir os cálculos tal quais aparecem no La 

Disme, de Stevin (1997). Para adicionar 27,847 + 37,675 + 875, 782 
na forma de frações decimais.  

  2 7(0) 8(1) 4(2) 7(3)  =  27  
10
8

+   
100

4
  +  

1000
7

 =  

27 
1000
847

                   

37(0) 6(1) 7(2) 5(3) = 37 
10
6

 +
100

7
 + 

1000
5

 = 37 
1000
675

 

  87 5(0) 7(1)8(2)2(3) = 875 
10
7

 + 
100

8
+ 

1000
2

 =  

875 
1000
782

 

 
Usando o algoritmo de Stevin para a adição:  
        (0)  (1)  (2)  (3)  
   +     2  7   8   4  7                               
          3  7   6  7   5                                    
       8 7  5  7   8   2                                
       9 4  1   3   0    4    
 
Na notação de Stevin, é escrito como  
 941 (0) 3 (1) 0 (2) 4 (3) 
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Para subtrair 237,578 - 59, 739, usando as frações decimais 
na notação da época: 

237(0) 5 (1)7(2) 8 (3) = 237 
10
5

 + 
100

7
+ 

1000
8

 

59(0) 7(1) 3(2) 9 (3)  =  59 
10
7

 + 
100

3
 + 

1000
9

 

Usando o algoritmo de Stevin para a subtração:  
          (0) (1) (2) (3) 
   -   2 3 7  5  7  8 
          5 9  7  3  9 
      1 7 7  8  3  9  
 
Na notação de Stevin, é escrito como 177 (0) 8 (1) 3 (2) 9 (3) 
A multiplicação 32,57 x 89, 46 em notação da época: 

32 (0) 5 (1) 7(2)  = 32 + 
10
5

+ 
1000

7
 

89 (0) 4 (1) 6 (2) = 89 + 
10
4

+ 
100

6
 

Utilizando o algoritmo de Stevin: 
                              (0) (1) (2) 
                               3  2  5  7  
                     X       8  9  4  6  
                          1  9  5  4   2 
                     1   3  0  2  8  
    +            2  9  3  1  3 
              2  6  0  5  6 
              2  9  1  3  7  1  2  2 
                    (0) (1)  (2)  (3)  (4) 
 
Em relação ao quociente 3,44352 ÷ 0,96 de números 

decimais, a operação na época: 

 3 (0) 4 (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 2 (5)  = 3 + 
10
4

+ 
100

4
+ 

1000
3

+ 

10000
5

 + 
100000

2
        ( ÷ )   
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9 (1) 6 (2) =  
10
9

 + 
100

6
   =  3 

100000
44352

  ÷   
100
96

 = 
1000
3587

 = 3 

(0) 5 (1) 8 (2) 7 (3)  
 
No texto de Stevin, os dois números foram divididos como 

naturais e, posteriormente, foram estabelecidas as suas casas 
decimais. 

 
Para Cajori (2007), os historiadores da matemática não estão 

de acordo sobre quem foi o primeiro a utilizar a notação de ponto ou 
vírgula nos números decimais, mas apontam os candidatos a esse 
feito como: Pellos (1492), Burgi (1592), Pitiscus (1608), Kepler 
(1616) e Napier (1616;1617). Essa diferença de opiniões ocorre 
principalmente pelas diferentes formas de julgamento. 

 
Mas a figura que se destaca na notação para os números 

decimais é John Napier, com seu livro, Rabdologia, de 1617 onde 
descreve a computação com o uso de barras, Napier se referiu à 
aritmética decimal de Stevin, e propôs o uso de um ponto ou de uma 
vírgula como separatriz decimal, a notação 1993,273 (com a 
sugestão de um ponto ou vírgula), embora também usasse 821, 
2’5”  para o atual 821,25. 

 
Algumas notações do século XVIII para os números decimais. 

a fração 34 
10000
1426

 poderia ser escrita na forma decimal como. ( 

BOYER,1996) 
 34 1’ 4” 2”’ 6””  ou    34, 11 4 2  23 64  ou 
34, 1426“”  ou    34, 14264  ou   34. 1.4.2.6.  
34 1426    ou    34/1426     ou   34’1426 
 
Na obra de Napier intitulada Constructio de 1619, o ponto 

decimal se tornou padrão na Inglaterra, mas muitos países europeus 
usam a vírgula decimal. Mesmo hoje, apesar do amplo uso da 
notação decimal, não há uma forma universalmente aceita para a 
separatriz decimal. Para 3.25 (notação americana), os ingleses 
escrevem 3 . 25, e os alemães e franceses, 3,25.  (BOYER ,1996).  
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Essa diferença de notação no sistema decimal causa 
problemas, devido à globalização dos meios de comunicação e das 
calculadoras. Em outros países, como a Inglaterra e os Estados 
Unidos, por exemplo, a vírgula e o ponto têm, nos números, funções 
opostas às que têm aqui. Nos Estados Unidos, o ponto indica que vai 
iniciar a parte fracionária e a vírgula, de uso eventual, separa grupos 
de três algarismos. Daí o fato de as nossas calculadoras usarem 
ponto ao invés de vírgulas. Por exemplo: 3.456 representam o 
número 3 mil e 456 inteiros ou o número 3 inteiros e 456 milésimos?  
A resposta certa depende do país em que se esteja. 

 
No Brasil, o assunto é regulamentado. A resolução no12, de 

12/10/1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO), estipula que a parte inteira seja 
separada da parte decimal pela vírgula – para efeitos fiscais, jurídicos 
ou comerciais, essa mesma resolução rege os casos – e, que o ponto 
deve ser usado para separar os algarismos de três em três, a partir 
da vírgula, para esquerda ou para a direita. (O PONTO e a vírgula, 
1992). 
 
 
Atividade: DESCOBRINDO OS NÚMEROS DECIMAIS 
 

Objetivo: compreender como surgiram os números decimais e 
sua relação com as frações decimais. 

 
Material utilizado: quadro, calculadora. 
 O professor inicia colocando no quadro diferentes 

frações decimais e solicita aos alunos que façam a divisão, usando 
uma calculadora, do numerador pelo denominador da fração decimal; 

 Por meio de uma aula expositiva e dialogada o 
professor pode mostrar que essas frações podiam ser representadas 
de outro modo, mostrando a notação decimal de Stevin e a evolução 
escrita dos números decimais. Pode usar exemplos do tipo: 

237 
10
5

 + 
100

7
+ 

1000
8
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59 
10
7

 + 
100

3
 + 

1000
9

 

 O professor pode formalizar o conceito de números 
decimais a partir da história dos mesmos, esclarecendo sobre o uso 
do ponto e da vírgula e a notação que aparece na calculadora; 

 Para iniciar as operações com decimais, o professor 
pode mostrar como eram os cálculos com os decimais realizados por 
Stevin e fazer comparações com os cálculos das operações realizados 
atualmente. 

 
Contar um pouco da história dos números decimais ajudará os 

alunos a compreender que os mesmos surgiram como forma de 
representar as frações decimais, e desse modo levar o aluno a 
entender a vírgula que aparece no mesmo, além do que, explicar por 
que as calculadoras comuns usam um ponto no lugar da vírgula. 
Respondendo assim as dúvidas dos alunos quando manuseiam a 
calculadora e trabalham com os números decimais. 

 
 
TRABALHANDO COM O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 
 

 A necessidade de medir é muito antiga e remonta à origem 
das civilizações. O seu aparecimento se deu através da necessidade 
do homem de medir espaço para construção de habitações, o 
desenvolvimento de sua agricultura e o desenvolvimento econômico. 
Por um longo tempo cada país, cada região, teve seu próprio sistema 
de medidas. 

 
Os sistemas de Pesos e Medidas são o resultado de uma 

evolução gradual sujeita a muitas influências. É difícil, portanto, 
estabelecer um percurso lógico e claro para o seu aparecimento. 
Contar foi, talvez, a forma mais primitiva de medir. As comunidades 
pré-históricas utilizavam as unidades dos seus produtos principais 
para se exprimirem nas trocas. Por exemplo, um agricultor avaliava 
(media) uma ovelha em mãos cheias de trigo ou outro grão das suas 
produções. O sistema de medida por unidades de troca durou 
milênios (BOYER, 1996). 
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Desde a antigüidade ate nossos dias, muitos foram os padrões 

de medidas utilizados, em geral eram relacionados aparte do corpo 
humano, tais como: polegada, palmo, pé, côvado, jarda, braça e 
outros, que variavam de um lugar para outro. (BITAR & FREITAS, 
2005). 

 

A unidade mais usada era o côvado, a distância do cotovelo 
até a ponta do dedo médio. O padrão real correspondia a 7 palmos 
ou 28 dedos, o que equivaleria hoje a 52,3 centímetros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: O côvado 
Fonte: Revista Superinteressante, 2003. 

 

O Egito, por exemplo, país onde foi inventada a balança, cerca 
de 5 mil anos antes de Cristo, as medições eram consideradas de 
suma importância. Na agricultura, os egípcios usavam cordas para 
fazer a medição, havia uma unidade de medida assinada na própria 
corda através de um nó. As pessoas encarregadas de medir 
esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de 
medida estava contida nos lados do terreno. Ficando conhecidas 
como estiradores de cordas . 
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Figura 2: estiradores de cordas 
Fonte: Revista Superinteressante, 2003. 

Para comparações de massa, eram usados pesinhos com 
formatos de animais, como leões e touros. Muitos deles foram 
encontrados em tumbas e pirâmides. Os egípcios viam os 
instrumentos de medida como artefatos muito valiosos, sendo muitas 
vezes esses instrumentos sepultados com seu proprietário. 

 
Essas diferenças de medidas dificultavam as transações 

comerciais, dessa forma a necessidade de um sistema métrico único 
se fazia necessário. A primeira tentativa de unificação das medidas 
veio com o imperador francês Carlos Magno, no século VIII. O uso de 
diferentes padrões de medidas entre as nações e mesmo dentro de 
um único país vigorou durante toda a Idade Moderna. O absolutismo 
político reinante na Europa não dava espaço para a revolucionária 
idéia de padronizar as medições. Uma das unidades de comprimento 
mais comuns na França daquela época era o pied-de-roi (pé-de-rei), 
que hoje equivaleria a 32,5 centímetros. (BITAR & FREITAS, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: medida do pé do rei 
Fonte: Revista Superinteressante, 2003. 

 
Segundo Bitar e Freitas (2005) essas diferenças de medidas 

só encontrariam solução, após a revolução francesa. Onde uma 
comissão de cientista foi formada com o objetivo de propor soluções 
para os problemas de medidas. Surgia então, em 1795, uma lei que 
estabelecia o metro como unidade padrão de comprimento, definido 
como a décima milionésima parte da distância entre o Pólo Norte e o 
Equador. Medindo um arco, um segmento de um meridiano terrestre, 
se chegaria a unidade padrão. O resultado foi à definição do metro, 
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um padrão constante e universal, com múltiplos e submúltiplos, cujo 
primeiro modelo foi uma barra de platina regular. 

 
No Brasil, embora já houvesse uma lei imperial adotando o 

sistema métrico decimal, criada por D. Pedro II, o seu uso 
sistemático só ocorreu em 1938 no período do “Estado novo” da era 
Vargas. (BITAR & FREITAS, 2005) 
 
 Atividade: COMPREENDENDO O SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL 
 

O objetivo dessa atividade é levar o aluno a compreender a 
construção dos conceitos de medidas nos povos antigos, assim como,  
o sistema métrico decimal. 

 O material utilizado é: lápis, régua, barbante, ficha de 
anotação. 

 
Descrição da Atividade: 
 A turma deve ser dividida em grupos com no máximo 

cinco integrantes; 
 Distribuir pedaços grandes de fio barbante e entregar 

as fichas de anotações para cada grupo; (segue modelo) 
 

FICHA DE ANOTAÇÃO 

Medida parte do corpo   

Medida da mesa (nós)  

Medida do fio de barbante (cm)  

Medida da mesa (cm)  

 
 Solicitar aos grupos que escolha um colega do grupo e 

meça uma parte do corpo com o fio barbante; 
 Depois de feita a medição, dar um nó para marcar a 

medida realizada e continuar dando nós no fio com medidas iguais a 
primeira; 
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 Propor a mensuração da mesa do professor, um grupo 
de cada vez, com seus respectivos fios de barbantes. 

 Cada grupo anotará nas fichas a medida da mesa de 
acordo com a medida utilizada no fio barbante, que é unidade de 
medida do grupo; 

 Solicitar aos grupos para que, com o auxílio de uma 
régua, meçam a primeira distância marcada no fio barbante e anotem 
a nova medida na ficha; 

 Converter a medida da mesa feita anteriormente para 
o sistema métrico decimal. 

 Após a atividade o professor pode fazer uma breve 
Exposição histórica de como surgiu o metro e iniciar o estudo do 
sistema decimal de medidas. 

 
A atividade proposta envolve a utilização de material concreto, 

barbante, e a utilização dos membros do corpo, buscando reconstruir 
a maneira de medir dos povos antigos. A opção da escolha de uma 
parte do corpo, como unidade de medida vem da idéia de 
redescoberta do conhecimento, defendida por Takada (2003), sendo 
elucidada a forma que os povos antigos realizavam suas medidas, 
suas diferentes estratégias, estabelecendo a relação da estratégia 
proposta com a utilizada antigamente. 
 
 
DESCOBRINDO A ÁLGEBRA  

 
Segundo Cajori (2007) a palavra álgebra é uma variante da 

palavra árabe al-jebr usada no titulo do livro de Al-khwarizmi no 
século IX, que é considerado o manual da álgebra árabe. Neste livro 
as equações eram imaginadas como balanças em equilíbrio. O livro 
tinha por titulo al-jebr w’almuqabala que significava “restauração e 
redução”. Entendia-se por restauração a transposição de termos 
negativos para o outro lado da equação; por redução entendia-se a 
unificação dos termos semelhantes. 

 
Podemos perceber na historia da álgebra sua evolução, da 

álgebra falada até a álgebra simbólica, que conhecemos nos dias 
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atuais. Em se tratando de simbologia algébrica, Cajori (2007) aponta 
que em 1842, o alemão Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, 
estudioso sobre línguas orientais e Doutor em matemática, 
apresentava grande interesse no estudo da história da álgebra e 
caracterizou em sua obra, “Álgebra da Grécia”, a notação algébrica 
em três estágios de desenvolvimento, são elas, a álgebra retórica, a 
qual não se usa símbolo, nenhum, tudo é escrito em palavras. A 
álgebra sincopada, que como a retórica, tudo é escrito em palavras, 
exceto as abreviações usadas para certa freqüência de operações e 
idéias recorrentes. Já na álgebra simbólica, todas as formas e 
operações são representadas por simbolismo algébrico. 

 
Para Cajori (ibidem) Diofante foi o primeiro escritor que fez 

muitos esforços, desenvolvendo um simbolismo para as potências 
algébricas de números desconhecidos. Ele escrevia suas equações de 
forma semelhante às atuais, utilizando símbolos que podemos ver na 
figura 2.  

 
Figura 4. notação usada por Diofanto 
Fonte: Smith, D.E. History of Mathmatics 
 
Para Eves (2004) Diofante foi quem começou o processo de 

sincopar as palavras, dando início a um novo estágio da escrita 
algébrica, na Grécia, por volta de 300 d.C. Antes disso, apenas o 
método retórico era utilizado e o método simbólico se popularizou 
pela metade do século XVII, na Europa ocidental. 
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Para Gueli (1997) a álgebra retórica aparecia em muitos 
problemas do papiro de Ahmes e referiam-se a problemas do dia a 
dia dos antigos egípcios, como o preço do pão, alimentação do gado, 
etc. nesses problemas, o número procurado era sempre representado 
pela palavra “montão”. 

 
Segundo Garbi (2007) esses problemas que apareciam no 

papiro de Rhind, eram resolvidos por uma equação linear com uma 
incógnita, utilizando-se de um método que mais tarde na Europa 
ficou conhecido como regra da falsa posição. Cajori (2007) explica 
que o método da falsa posição consistia em assumir um valor para 
uma quantidade desconhecida, cujo valor assumido, se errado, era 
corrigido por um processo parecido como uma regra de três. 

 
Usando o exemplo dado por Garbi (ibidem) para o uso do 

método da Falsa Posição temos: “qual o número que somado a sua 
terça parte dá 8”? Para resolver o questionamento usando o método 
da Falsa Posição, fazia-se uma hipótese inicial a respeito do número e 
verificava o que ocorria. Suponhamos que fosse 3. Ora, 3 somado 
com sua terça parte dá 4, exatamente a metade de 8. Portanto, o 
número procurado é o dobro de 3, ou seja, 6. 

 
No campo da álgebra simbólica, segundo Garbi (ibidem) é 

importante destacar François Viéte, matemático francês que 
demonstrou as vantagens de utilizar letras para se referir as 
incógnitas. Em 1950, publicou seu trabalho mais famoso, Introdução 
a Arte Analítica, onde tratava sobre o desenvolvimento do simbolismo 
algébrico, sendo as quantidades desconhecidas ou indeterminadas 
representadas por uma vogal e as grandezas ou números conhecidos 
por consoantes. 

 
Para Garbi (2007), a álgebra de Viéte era fundamentada em 

palavras e abreviações como, por exemplo, o sinal de = era chamado 
de eaqualis; o sinal de multiplicação, por in; a divisão consistia em 
botar uma barra do tipo /; e x², que era chamado de x quadratus. 
Viéte também usava o método de transformação de equações 
cúbicas em quadráticas, através da adição de um segundo termo 
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desconhecido, representado por y, onde a equação x³ + 3ax = b 
tinha relação com o termo y através da equação y²  + xy = a. O que 
tornava a primeira facilmente resolvível. 

 
As atividades propostas a seguir trabalham os conceitos de 

incógnita, escrita algébrica e montagem de equações, através da 
interpretação de problemas. 
 
 
Atividade: DESCOBRINDO A ÁLGEBRA  

 

Objetivo dessa atividade é levar o aluno a compreender a 
representação de um problema por meio da linguagem algébrica. 

 
Descrição da atividade 

 O professor deve propor um problema do tipo sugerido 
por Gueli (1997) e solicitar aos alunos sugestão para representá-lo e 
resolve-lo. 

Problema retirado de Gueli (1997): Um montão, sua metade, 
seus dois terços, todos juntos são 26. Diga-me qual é a quantidade?  

 Utilizando o método da falsa posição para resolver 
problema, escolhemos um valor falso, por exemplo, 18. 

Um montão seria = 18  
18 + 18/2 + 2 .18/ 3 = 39 
Os valores 18 e 39 são usados para montar uma regra de 

três. 
Valor falso            valor verdadeiro 
18 montão 
39                                  26  
Montão . 39  = 18 . 26 
Montão = 12 
 O professor pode usar esse método para iniciar o 

estudo da álgebra, falando que o montão (termo desconhecido) pode 
ser substituído por uma letra, assim teríamos a expressão algébrica  x 
+ x / 2 + 2 x/ 3 = 26; 

 Aqui o professor pode se referir à álgebra retórica, 
sincopada e simbólica e poderá usar a mesma atividade para falar de 
equações e incógnitas. 
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 Após a atividade o professor deve propor mais 
problemas para os alunos representar na forma algébrica. 
 
Atividade: ENTENDENDO O SIGNIFICADO DE EQUAÇÃO E  
INCÓGNITA 

 

Objetivo da atividade é compreender equação, incógnita e seu 
significado em uma equação. 

 
Descrição da atividade  

 O professor inicia falando um pouco de Diofante e 
depois entrega um pequeno texto para os alunos intitulado “a vida de 
Diofante”; 

 O professor deve solicitar aos alunos que  representem 
cada frase do texto por uma expressão algébrica. 
 
A vida de Diofante: “A historia conservou poucos traços biográficos 
de Diofante, notável matemático da antiguidade. Tudo que a respeito 
dele se conhece foi extraído do epitáfio em seu sepulcro, inscrição 
essa composta em forma de exercício matemático. Eis o que diz o 
seu sepulcro:” 

 
Versos Simbologia algébrica 

Caminhante! Aqui foram sepultados os 
restos de Diofante. E os números podem, ó 
milagre!, Revelar quão dilatada foi sua vida, 

 
x  

Cuja sexta parte constituiu sua linda 
infância. 6

x
 

Transcorreram um doze avos de sua vida 
quando sua barba cresceu. 12

x
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A sétima parte de sua existência 
transcorreu num matrimonio estéril. 7

x
 

Passado um qüinqüênio, fê-lo feliz o 
nascimento de seu precioso primogênito, 

5 

O qual entregou seu corpo, sua formosa 
insistência, que durou apenas a metade da 
de seu pai, a terra. 

2
x

 

E com dor profunda desceu à sepultura, 
tendo sobrevivido quatro anos ao 
falecimento de seu filho. 

4  

Fonte:  Guelli (1997) 
 

 Após a representação das frases por uma expressão 
algébrica o professor poderá mostrar que ao final teremos uma 

expressão algébrica envolvendo frações. 4
2

5
7126


xxxxx  

 O professor após escrever a equação poderá falar da 
importância da álgebra, seus significados, expressões e 
representações, assim como formalizar o conceito equação, de 
incógnita e variável, mostrando a diferença entre incógnita e variável 
para os alunos.  

 
Entendemos que ao iniciar um estudo algébrico por meio 

desse tipo de atividade, ajudará o aluno a compreender a utilização 
das letras que aparecem representando números e o significado que 
essas letras podem assumir como incógnita e variável. 
 
 
CONSIDERAÇÕES  

 
Este trabalho teve como finalidade propor e discutir atividades 

didáticas com o uso da história da matemática. Buscando apoio nos 
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estudos que incentivam o uso da história da matemática como 
atividade didática. 

 
A relevância desse trabalho encontra-se na possível 

contribuição para a área da Educação Matemática, especificamente 
no campo da história da Matemática como metodologia de ensino. 

  
Entendemos que o ensino da Matemática quando é 

desenvolvido com a utilização da historia dos conceitos passa a ter 
mais significado para os alunos colaborando para uma mudança de 
atitudes e concepções em relação a Matemática. 

 
Conhecer os matemáticos e suas dificuldades na construção 

de conceitos matemáticos poderá ajudar o professor a entender as 
dificuldades de seus alunos e buscar formas alternativas de superar 
essas dificuldades de aprendizagem. 
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