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Resumo: O trabalho apresenta os resultados de uma atividade do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) que teve como objetivo mostrar como foi a descoberta dos números e trabalhar com a 

relação entre os Sistemas de Numeração Romano e Egípcio com o Sistema de Numeração Decimal, fazendo uso 

da História da Matemática como metodologia de ensino. Foi realizada uma atividade com alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública localizada no município de Ponta Grossa –Paraná, Instituto de 

Educação Professor César Prieto Martinez, pois acredita-se que a presença da História da Matemática em sala de 

aula é um recurso pedagógico ao qual o professor pode recorrer para auxiliar os alunos na construção do 

significado do que se está ensinando. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

PROJETOS VINCULADOS 

Não há. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes do 6º ano do ensino fundamental. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                
1
 Bolsista PIBID; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Matemática. 

2
 Bolsista PIBID; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Matemática. 

3
 Bolsista PIBID; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Matemática. 

4
 Bolsista Supervisora PIBID; Professora SEED-PR no Instituto de Educação Professor Cezar Pietro Martinez; 

Licenciatura em Matemática. 
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Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez.  

JUSTIFICATIVA 

No passar dos últimos anos a História da Matemática vem se estabilizando como área 

de conhecimento e investigação em Educação Matemática. Segundo Miguel e Miorin (2011) 

existem argumentos que reforçam essa afirmativa, sendo um deles que o uso da História da 

Matemática no ensino da Matemática é que “a abordagem histórica dos conteúdos facilitaria a 

significação e desmistificação da Matemática” (MIGUEL; MIORIN, 2011, p.60).  

D' Ambrósio (2012) também destaca o potencial da História da Matemática para 

desfazer a ideia de que a Matemática é uma ciência cristalizada.  

Por lado, pode-se citar como argumentos questionadores do uso da História da 

Matemática no ensino, o fato da forma lógica e natural como essa ciência é apresentada aos 

estudantes não refletir a forma como ela foi criada, a partir de tentativas e erros, recebendo a 

colaboração de diferentes povos em épocas distintas, ou seja, apresentar “histórias fantasiosas 

que apresentam objetos matemáticos como criação de um único indivíduo contribuem para 

que a matemática seja discriminadora” (VIANNA, 1995, p.17). Pesquisas desenvolvidas 

mostram que o saber matemático está ligado a motivação e interesse dos alunos por essa 

ciência. 

 Outro fator que dificulta o uso da História da Matemática é   

À quase ausência de literatura adequada sobre a história da Matemática anterior 
aos dois últimos séculos. Isso impediria a utilização pedagógica da história porque 

a maior parte daquilo que é usualmente ensinado de matemática em nossas escolas 

de 1º e 2º graus pertence a esse período. (MIGUEL; MIORIM, 2011, p. 63). 

Particularmente, acredita-se que a presença da História da Matemática em sala de 

aula é um recurso pedagógico ao qual o professor pode recorrer para auxiliar os estudantes na 

construção do significado do que se está trabalhando. 

Nesse viés, este relato de experiência assume a História da Matemática como 

metodologia de ensino que pode tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes pois, ao 

perceber a fundamentação histórica da Matemática, o professor tem como mostrar o porquê 

de estudar determinados conteúdos, fugindo da monotonia de apenas usar fórmulas. 
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OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é mostrar como foi a descoberta dos números e trabalhar 

com a relação entre os Sistemas de Numeração Romano e Egípcio com o Sistema de 

Numeração Decimal, fazendo uso da História da Matemática como metodologia de ensino.  

METODOLOGIA 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) de Matemática 

2018/2019 da Universidade Estatual de Ponta Grossa (UEPG) está sendo desenvolvido no 

Instituto de Educação Estadual Professor Cesar P. Martinez na cidade de Ponta Grossa, em 

três turmas de 6º ano, no período regular de aula, com um total de cinco horas-aula, divididas 

em três dias de aplicação. 

A primeira atividade proposta pela supervisora para o ano de 2019 foi à exploração 

da história dos números e o sistema de numeração indo-arábico. Portanto, o grupo de três 

bolsistas, planejou algumas atividades com este objetivo. 

Para a aplicação dessa atividade, inicialmente os bolsistas planejaram as aulas e 

organizaram um roteiro para uma mini encenação teatral sobre a necessidade de contar, de 

modo que o teatro dissertou sobre um pastor que soltava suas ovelhas para pastar no campo, 

no começo eram poucas ovelhas, mas ao longo do tempo o rebanho aumentou e ele sentiu a 

necessidade de controlar seu rebanho. Então o homem começou a utilizar pedras e um 

saquinho, para cada ovelha que ia ao pasto ele colocava uma pedrinha no saquinho e ao final 

do dia quando as ovelhas voltavam para casa ele tirava do saquinho uma pedrinha a cada uma 

que voltava, esse método foi usado por muito tempo. Até que o homem sentir as novas 

necessidades e ir aperfeiçoando cada vez mais suas formas para representar quantidade e 

chegar aos algarismos que temos hoje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,0).  

Logo após a apresentação da mini encenação teatral, foi proposto para os alunos a 

produção de um texto, no qual eles deveriam reescrever a história apresentada durante a mini 

encenação teatral. 

Na sequência do desenvolvimento uma outra atividade com os alunos, na qual os 

bolsistas passaram a dar ênfase na relação entre os Sistemas de Numeração Romano e Egípcio 

com o Sistema de Numeração Decimal, sempre acompanhado pela supervisora. Para tanto, 

tomou-se por base o conteúdo apresentado no livro didático utilizado na escola. 
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Figura 1: Tabela do Sistema de Numeração Romano utilizada em sala 

 

Fonte: Projeto Teláris – Matemática. Ensino Fundamental 2 – 6 Ano (DANTE, 2015, p. 15) 

Figura 2: Tabela do Sistema de Numeração Egípcio utilizada em sala 

 

Fonte: Projeto Teláris – Matemática. Ensino Fundamental 2 – 6 Ano (DANTE, 2015, p. 14) 

Cabe apontar, que ao trabalhar cada um dos sistemas era questionado aos alunos o 

que eles acharam daquele sistema, se era difícil ou fácil de compreender e relembrávamos as 

suas características e as comparávamos com o nosso sistema decimal. Ao fim da aplicação os 

alunos foram questionados sobre quem eles achavam que produzia e praticava a Matemática, 

em quais lugares eles utilizam a Matemática e se esse conhecimento sempre foi da forma 

como conhecemos hoje.  A professora da turma esteve presente durante a aplicação da 

pesquisa, se manifestando em alguns momentos auxiliando os alunos na realização da 

atividade. 

RESULTADOS 

A leitura do texto produzido pelos alunos trouxe o entendimento que alguns alunos 

apresentaram mais facilidade em escrever do que outros alunos, havendo entre eles, alunos 

que escreveram sem nenhuma rasura e nenhum erro de português, além de terem transcrito 

para o texto o que entenderam ao assistir a mini encenação teatral.  

Mas, alguns alunos apresentaram dificuldade em escrever o texto sem a utilização 

dos números para representar a quantidade de ovelhas, isso porque a maioria não tinha 
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conhecimento nenhum sobre o surgimento dos números, como se pode observar no trecho 

retirado do texto produzido pelo aluno A.L.S.S 

Mas seu rebanho crescia e ele não tinha mais pedrinhas então ele contava pelos 

dedos chegava a dez daí ele teve a brilhante ideia de desenhar na parede. Ele fazia 

um risquinho na parede cada um valia dez e ele ia contando até vinte e usava os 

quatro dedos e dava vinte e quatro e foi assim que começou a matemática. (A.L.S.S. 

20/02/19) 

 Outros alunos apresentaram uma escrita com muitos erros ortográficos, além de 

uma escrita com diversas rasuras, levando ao entendimento que eles possuíam uma 

dificuldade de traduzir o que assistiram na mini encenação teatral para a escrita do texto.  

De modo geral, cabe ressaltar que o método utilizado foi uma maneira 

esclarecedora e chamativa para os alunos, conduzindo-os a se concentrarem no que estava 

sendo explicado. Além do mais, a mini encenação teatral permitiu uma interação dos alunos 

com o conteúdo aprendido, tornando-a uma aprendizagem significativa para sua vida no 

ambiente escolar.    

Já com a atividade sobre a relação entre os Sistemas de Numeração Romano e 

Egípcio com o Sistema de Numeração Decimal, foi possível identificar que os alunos 

apresentaram dificuldades no momento, em que realizaram os agrupamentos, principalmente 

no Sistema de Numeração Egípcio, pois este não é um sistema posicional.   

Também foi possível ressaltar para os alunos que o Sistema de Numeração Decimal 

não é o único sistema de numeração existente, oportunizando a eles realizarem agrupamentos 

e trocas entre ordens em diferentes sistemas, fazerem comparações das semelhanças e 

diferenças entre eles e perceberem as vantagens e a consistência do sistema que utilizamos 

hoje.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse relato de experiência assume-se a História da Matemática, como metodologia 

de ensino, para tornar a aula mais dinâmicas e interessante, pois o professor ao perceber a 

fundamentação histórica da Matemática, tem como mostrar o porquê de estudar determinados 

conteúdos, fugindo da monotonia de apenas usar as fórmulas.  

Portanto, acredita-se que a presença da História da Matemática em sala de aula é um 

recurso pedagógico ao qual o professor pode recorrer para auxiliar os alunos na construção do 

significado do que se está ensinando. 
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 Além, desse viés, cabe ressaltar que o trabalho com outras bases numéricas é uma 

das orientações sugeridas por Leite (2014) em sua pesquisa, pois por meio do contato com 

outras formas de agrupamentos em outras bases numéricas durante todo o Ensino 

Fundamental, os alunos podem tomar conhecimento da existência de outros sistemas, 

evitando que criem a ideia da existência de uma única escrita numérica e de uma só cultura. 

 De modo geral, foi significante a atividades realizada como informação para suas 

vidas, além do conteúdo ensinado ser útil em outras disciplinas escolares.  

APOIO 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior- CAPES. 
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