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Resumo 

A origem do conceito de número é histórica. Provavelmente surgiu com a necessidade humana de utilizar o 

número para contar determinado produto, resolver algum problema ou determinada situação. Da mesma forma, 

os conjuntos numéricos foram sendo criados conforme as necessidades do Homem. O objetivo do presente 

trabalho, elaborado na disciplina “A História da Matemática Através de Problemas” do curso de pós-graduação 

“Novas Tecnologias no Ensino da Matemática”, será apresentar a importância da História no ensino da 

Matemática bem como uma proposta diferenciada de ensino para alunos da 7ª série do Ensino Fundamental em 

uma escola de Porto Alegre. O projeto será sobre a História dos Conjuntos Numéricos e a apresentação deste 

acontecerá de forma interativa, sendo escolhida entre as seguintes modalidades: teatro, filme ou música. 

Inicialmente será apresentada uma pesquisa bibliográfica sobre a importância de trabalhar com História da 

Matemática no âmbito escolar. Para tanto, serão utilizados como embasamento teórico os autores GASPERI & 

PACHECO (2008), PORTANOVA (2008) e RIOS & ROCHA (2011). Após, será apresentado o projeto.  

 

Palavras-chave: História da Matemática. Conjuntos Numéricos. 

 

1 A História da Matemática no Âmbito Escolar  

 

Ao cursar a disciplina “História da Matemática através de Problemas”, no curso de 

pós-graduação “Novas Tecnologias no Ensino da Matemática”, passei a me questionar sobre 

a importância que a História tem dentro desta ciência. Simultaneamente, começava meu 

primeiro emprego como professor em uma escola particular na cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Nesta, lecionei como professor de Matemática da sexta, sétima e oitava séries 

do Ensino Fundamental. 

Por estar a par da relevância em trabalhar com a HM2 no âmbito escolar, decidi 

elaborar um projeto pedagógico com as duas turmas da sétima série do Ensino Fundamental, 

nas quais o conteúdo é “Números Reais”. Antes de elaborar a proposta e apresentá-la aos 

                                                                 
1
 Aluno do curso de Especialização Novas Tecnologias no Ensino da Matemática – Universidade Federal 

Fluminense – email: henriquefietz@gmail.com 

2
  Para evitar repetições, utilizarei a sigla HM para fazer referências ao termo “História da Matemática”. 



alunos, precisava mostrá-los qual a relação da História com a Matemática e como ela poderia 

facilitar a compreensão da disciplina.  

Apesar da utilização da HM em aulas de Matemática não ser uma novidade 

metodológica, não é comum vermos os docentes utilizando-a nas salas de aula.  RIOS & 

ROCHA (2011) acreditam que a grande maioria dos professores de matemática teve pouca ou 

nenhuma oportunidade de estudar o tema de modo sistemático em sua forma inicial. Este 

obstáculo prejudica os alunos, que acabam não conseguindo contextualizar os conteúdos 

aprendidos. Não posso negar que me enquadro neste grupo, visto que meu contato com a HM 

só foi acontecer de forma mais aprofundada ao cursar a disciplina que citei anteriormente. 

Por isso, foi preciso buscar bastantes referências, visto que antes de convencer aos discentes, 

precisava convencer a mim mesmo sobre o porquê de utilizar HM nas aulas de matemática. 

Desta forma, além de utilizar os fóruns de discussão da disciplina “A História da Matemática 

através de problemas”, busquei outras referências sobre o assunto. 

Para GASPERI & PACHECO (2008)  a HM pode estimular os alunos, visto que ela 

se faz presente em vários contextos, desde forma lúdica a problemas curiosos e enigmas 

matemáticos. Para eles, quando se trabalha com questões desde tipo, estamos também 

apresentando uma matemática que foge dos exercícios de fixação e memorização. Mas 

quando a pergunta é “por que ensinar HM?” os autores trazem uma resposta bastante 

convincente:  

“Com a história da matemática, tem-se a possibilidade de 

buscar uma nova forma de ver e entender a matemática, 
tornando-a mais contextualizada, mais integrada com as outras 

disciplinas, mais agradável, mais criativa, mais humanizada. 
Entende-se que a história da matemática tem potencial para 
fazer a integração necessária entre os conteúdos da matemática 

e desta com as outras disciplinas, uma vez que ela acompanha a 
história da humanidade. Por meio da história da matemática, 

pode-se verificar que a matemática é uma construção humana, 
foi sendo desenvolvida ao longo do tempo e, por assim ser, 
permite compreender a origem das ideias que deram forma à 

cultura, como também observar aspectos humanos de seu 
desenvolvimento, enxergar os homens que criaram essas ideias 

e as circunstâncias em que se desenvolveram”3 
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 O parágrafo acima é bastante importante e estimulante a trabalhar com HM. Enquanto 

professor, devemos valorizar toda estratégia de ensino que permite aos alunos aprender de 

forma mais agradável e criativa. Além disso, é de grande importância que mostremos aos 

discentes que a matemática é uma construção humana e que ela nos ajuda a compreender 

melhor a estrutura e cultura de todo um grupo, país ou nação. A expressão “construção 

humana”, refere-se à ideia de que a matemática que utilizamos e descobrimos é aquela que 

vai de acordo com nossas necessidades, isto é, construímos aquilo que precisamos para 

sobreviver em nosso meio social. 

 Outra questão que reforça a importância da HM no ensino é a questão da 

Etnomatemática, apresentada por PORTANOVA (2008). A autora apresenta esta como a 

matemática praticada por comunidades distintas, grupos culturais que se identificam por 

objetivos e tradições. Assim, é possível apresentar mais uma vez a questão das diferentes 

necessidades que a Matemática apresentou durante a história da humanidade. 

Com uma ideia bastante estruturada de o porquê trabalhar com HM, era preciso agora 

buscar referências que trouxessem a importância em trabalhar sobre a história dos números.  

BELLOS (2010) acredita que os números tem a capacidade de fascinar toda a humanidade e 

que isto vem acontecendo desde sua descoberta. Para o jornalista, autor do livro “Alex no 

país dos Números: uma viagem ao mundo maravilhoso da Matemática”, os números, se 

tornaram o fundamento do raciocínio abstrato, bem como de todas as atividades humanas em 

que é necessário contar.” A origem dos conjuntos numéricos e suas necessidades poderiam 

facilitar aos alunos a contextualização de situações em que os usamos. Esta ideia, também 

está relacionada com a questão da Modelagem Matemática, na qual utilizamos a Matemática 

para resolver problemas da vida real. 

Para saber a posição das duas turmas em relação ao assunto, pedi que os jovens 

respondessem duas perguntas: 

(i) Tu sabes a origem dos números? 

(ii) Qual o conjunto numérico tu consideras o mais importante? Por quê? 

 

Esta pequena enquete foi realizada com os 39 alunos das duas turmas de sétima série 

(oitavo ano) do Ensino Fundamental.  Deixei claro a eles que não era uma questão de “certo 

ou errado” e que não se preocupassem com a resposta. Como escreve BELLOS (2010) 

ninguém sabe ao certo a “idade” dos números, mas é bastante provável que eles não tenham 



mais de 10 mil anos. Entre as muitas teorias, há uma que apresenta o surgimento dos números 

junto com a criação da agricultura e comércio, visto que os números eram indispensáveis para 

controlar o estoque e oferecer a certeza de que não se estava sendo lesado.  

O objetivo da pequena pesquisa era justamente analisar qual a visão em relação ao 

tema. Foi dito aos jovens que os números são tão predominantes na nossa vida que é difícil 

imaginar como as pessoas sobrevivem sem eles, mas que provavelmente um dia isto 

aconteceu. 

O resultado da primeira questão pode ser observado na figura a seguir: 

 

Ilustração 1 Gráfico da resposta da pergunta (i) 

 Entre os alunos que responderam “sim”, destaque para as seguintes respostas: 

“Sim. Os números surgiram da necessidade de comercializar produtos.” 

“Os números surgiram com os fenícios pelo fato do comércio e que precisavam ter 

noção de quantidade.” 

“Os números se originaram na antiguidade pela necessidade de calcular uma 

determinada quantidade de alimento para as pessoas.” 

Em relação à questão (ii), com exceção de uma aluna, todos citaram os inteiros ou 

naturais alegando que “estes fazem parte do nosso dia-a-dia”. Esta resposta mostra que os 

jovens não conseguem visualizar a necessidade dos racionais e irracionais em nossas vidas. A 



aluna citada anteriormente, porém, foi mais audaciosa, pois escreveu: “os reais, pois ele 

engloba todos os outros conjuntos numéricos”. 

Com as respostas analisadas e os dados tabulados, apresentou-se às turmas o projeto 

pedagógico “A origem dos Números”, no qual os alunos irão estudar a origem de um 

conjunto numérico e apresentar aos colegas. Para isto, a turma se dividiu em quatro grupos e 

cada grupo sorteou um conjunto numérico entre os naturais, inteiros, racionais e irracionais. 

Vale lembrar que os complexos não serão apresentados, pois os jovens ainda não conhecem o 

conjunto e sua inclusão no projeto poderia gerar muita confusão. Apesar disto, considerei 

importante falar a eles que este conjunto existe, mas só será estudado posteriormente. 

A proposta básica do projeto é estudar a origem do conjunto numérico sorteado, o 

porquê de sua criação e qual a sua utilização em nosso cotidiano. Os representantes deverão 

responder esta pergunta aos colegas através de uma forma interativa: teatro, filme ou paródia 

musical. Além disso, devem entregar para mim um resumo de 3 a 5 folhas sobre o assunto e 

distribuir para cada aluno da turma um resumo de uma folha sobre o seu conjunto numérico.  

Utilizar uma apresentação interativa e em grupo auxiliam os alunos a desenvolver não 

apenas a Inteligência Lógico-Matemática. BROLEZZI (2010) cita a teoria de inteligências 

múltiplas de Gardner para propor uma nova definição de inteligência: “Uma inteligência é a 

capacidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou 

mais cenários culturais”. Assim, quando propomos uma atividade deste tipo em uma aula de 

matemática, estamos permitindo que nossos discentes criem uma intimidade com esta ciência 

utilizando o tipo de inteligência com o qual mais se identifica, não o obrigando a ser um 

expert na questão de raciocínio lógico. 

2 Roteiro Detalhado da Proposta 

 O projeto “A Origem dos Números” irá trabalhar com a História de cada conjunto 

numérico através de alguma apresentação em grupo.  

 Inicialmente vale destacar que trabalhos em grupo tem sua importância dentro da sala 

de aula. De acordo com o Instituto da Pastoral da Juventude (2003), estes tipos de atividades 

possibilitam o autoconhecimento como ser único e social, experiência de abertura ao outro, 

desenvolvimento da consciência crítica e construção coletiva do saber.  



 Em relação à forma de ensinar o conteúdo utilizando HM, podemos encaixar “A 

Origem dos Números” na categoria que JANKVIST (apud RIOS & ROCHA, 2011) 

denomina de Iluminação: 

“De fato, o referido texto de Jankvist (2009) tem como 

contribuição principal a organização dos argumentos que 
apontam para as justificativas do uso de história da matemática 
na sala de aula, e para os diferentes modos como a história da 

matemática pode ser utilizada no ensino e na aprendizagem da 
matemática, os quais foram classificados em três categorias 

principais, indicando níveis de aprofundamento histórico de 
cada uma delas, a saber, Iluminação, que estaria associado ao 
uso da história para ilustrar, indicando apenas informações 

isoladas ou flashes históricos; módulos, que divididos em três 
níveis em função do aprofundamento proposto, propõem aplicar 

o conteúdo histórico de inúmeras formas, desde leituras de 
fontes originais, peças históricas, até problemas matemáticos de 
outras épocas históricas; abordagem baseada na história, que 

propõe ensinar matemática seguindo seu desenvolvimento 
histórico.”4 

 

 Com o conteúdo e categoria definidos, era preciso elaborar o projeto. Para isto, 

precisei decidir as características da proposta. Em seu artigo publicado na revista “Nova 

Escola”, MOÇO (2011) diz que algumas ações são fundamentais para que se tenha um bom 

projeto. Entre elas, estão:  

a) delimitar e conhecer bem o assunto que será estudado e pesquisá-lo previamente;  

b) escolher uma meta de aprendizagem principal e outras secundárias que atendessem às 

necessidades de aprendizagem;  

c) ter clareza do que os alunos conhecem e desconhecem sobre o tema e conteúdo trabalhado;  

d) construir um cronograma com prazo para cada atividade, delimitando a duração total do 

trabalho;  

e) selecionar previamente os recursos e materiais didáticos que serão usados, como sites e livros 

de consulta; e  

f) deixar claro para a sala os objetivos sociais do trabalho e quais os próximos passos.  
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 Desta forma, achei bastante importante redigir um planejamento que servisse como um 

guia durante o desenvolvimento do “A Origem dos Números”. 

 

a) PROJETO DIDÁTICO: A Origem dos Números.  

b) OBJETIVOS:  

- Descobrir a história do Conjunto Numérico sorteado pelo grupo;  

- Pesquisar qual a necessidade desde conjunto na história da evolução humana; 

- Apresentar situações do nosso cotidiano em que utilizamos este conjunto numérico. 

- Capacitar os discentes a investigar e desenvolver projetos em grupo.  

 

c) CONTEÚDO:  

- Conjuntos Numéricos – Números reais; 

 

d) PÚBLICO ALVO:  

- Duas turmas de 7ª série do Ensino Fundamental 

 

e) CRONOGRAMA:  

- Em sala de aula: Apresentação dos conjuntos numéricos. Aulas expositivas e teóricas sobre 

os conjuntos numéricos e resolução de problemas matemáticos. 

- Em grupo, fora do espaço escolar: Pesquisar sobre as questões propostas, elaborar uma 

apresentação (em forma de teatro, filme ou paródia musical) que responda a três questões 

sobre o conjunto numérico sorteado: quando ele foi criado, porque ele foi criado e qual suas 

aplicações em nosso cotidiano. Elaborar um resumo de 3 a 5 folhas para entregar ao professor 

e um resumo de uma folha para entregar aos colegas. 

  

f) DESENVOLVIMENTO:  

- 1ª ETAPA: Fazer uma pesquisa com os alunos sobre os conjuntos numéricos que eles 

conhecem: quando os números surgiram e qual conjunto numérico consideram mais 

importante. 

- 2ª ETAPA: Ministrar aulas referentes aos conjuntos numéricos.  



- 3ª ETAPA: Apresentar a proposta aos alunos. Explicar que a atividade será iniciada em 

aula, mas que os grupos deverão se organizar para apresentação final (que será no dia 

25/04/2012). 

- 4ª ETAPA: Apresentação dos grupos e entrega dos resumos. 

g) PRODUTO FINAL:  

- Apresentação interativa; 

- Resumos. 

  

h) AVALIAÇÃO:  

- Participação em aula;  

- Elaboração dos resumos; 

- Apresentação sobre o conjunto numérico sorteado. 

 

 

3 O Resultado do Projeto. 

 O sucesso da proposta já foi obtido pela empolgação destes ao observar que em uma 

aula de matemática será possível atuar, filmar, criar e cantar sobre um conteúdo normalmente 

visto sem muita interatividade. Através de diversas atividades os alunos mostraram 

disposição para inovar e, através desta motivação, puderam trabalhar com um conteúdo 

muitas vezes deixado de lado nas aulas de Matemática. 

 Como professor, estou apenas no começo, mas é no começo que pretendo sempre 

estar. Pois quero sempre conhecer o novo, apresentando a meus alunos diferentes e divertidas 

maneiras de aprender Matemática, bem como mostrá-los que a História é fundamental para a 

compreensão desta ciência. 
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