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RESUMO 

 

Esse trabalho propõe uma abordagem histórica dos números relativos na 

escola, usando como referência Glaeser. Será feita uma análise sobre a 

potencialidade da história da matemática e como ela pode ser implementada 

na sala de aula. Ao final do texto será proposto um jogo que potencializa a 

superação de obstáculos epistemológicos, definido por Bachelard, ao longo da 

história. 

Palavras-chave: história da matemática, jogos matemáticos, ensino de 
matemática 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da minha formação na Universidade Federal Fluminense, tive alguns 

momentos de questionamentos e dúvidas sobre a educação que aprendíamos com 

os mais diferentes teóricos e sobre a educação ensinada em sala de aula.  

Sempre me engajei muito em pesquisar e discutir sobre técnicas para tornar o 

ensino de matemática menos mecânico e menos monótono (algo comum durante o 

meu ensino médio). No entanto, nos cursos e colégios em que trabalhei observava a 

reprodução do mesmo modelo tradicional, que as orientações curriculares nacionais 

do Ensino Médio (Brasil, 2006) definem como o padrão “definição, exemplos e 

exercícios” já não funcionava muito na minha época de estudante. 

No início da faculdade (época em que comecei a trabalhar), achava que só existia 

uma maneira de ensinar: Nela, assuntos deveriam ser expostos conforme o livro 

didático apresentava e ensinados de uma maneira linear. Depois de aceitar a 

definição e me convencer que ela valia, deveria fazer algumas páginas de exercícios 

para fixar o que eu tinha aprendido. Entretanto, ao longo da minha formação, isso 

começou a me incomodar. Lembro-me de concluir com colegas que as aulas de 

matemática na educação básica fazem de tudo para que os alunos sintam ódio dela. 

O ensino não-construtivo, não forma os alunos do ponto de vista crítico. A 

preocupação é apenas em transmitir o conteúdo e preparar para o vestibular 

(independente da idade). 

Acredito que os professores que acompanhei, ao longo desse tempo, têm ciência de 

todas as minhas críticas ao modelo atual e não duvido que o critiquem também; 

seguir o modelo e replicar práticas parece mais simples considerando o número de 

turmas que cada um tem. Ainda assim, acredito que nós devemos ser o agente da 

mudança. 

Por conseguinte, o tema do trabalho de conclusão de curso surgiu de maneira 

orgânica, quando cursei a disciplina de História da Matemática na universidade. Na 

ocasião ainda era aluno do bacharelado, pois lecionar era apenas uma possibilidade 

em minha vida. Esse foi um dos primeiros contatos que tive com alguma disciplina 

que não era de matemática pura e me encantou bastante. 



11 
 

No período em que cursei essa disciplina era um pós-greve e, por isso, em algumas 

partes do curso tivemos que pesquisar para nos aprofundarmos em determinados 

assuntos e naquele momento as coisas mudaram. 

À medida que lia e me aprofundava, queria buscar mais. Não conseguia entender, 

por exemplo, como nunca tinha aprendido sobre o processo de formulação de 

teoremas, sobre os paradoxos que surgiam e como essas dúvidas e perguntas 

potencializaram várias problematizações, sobre quantas formulações novas surgiam 

a partir de erros. Aprendi muito sobre o tema com Miguel e Brito (1996) e sua 

abordagem sobre a importância para a formação do professor e com Fried (2014) e 

todos os benefícios apontados por ele. 

Até então, a História da Matemática era um potencial a ser estudado, mas ela é 

muito mais do que curiosidades interessantes. Conversando com professores sobre 

minha vontade de escrever acerca dos potenciais da história para um professor de 

matemática, ouvi de um docente o qual tenho muito carinho que a teoria era muito 

bonita e ele gostava muito, mas curiosidades e contextos históricos não engajavam 

os alunos. 

A partir desse momento, busquei responder à pergunta: “Como trazer a história da 

matemática para sala de aula?” Pensando sobre ela, surgiu outro questionamento: 

“Montar uma aula que valorize o contexto histórico do desenvolvimento da 

matemática implica em me limitar a contar a história e torcer que isso gere 

interesse?”. Percebi no texto do Glaeser (1985) que um problema que pode parecer 

simples atualmente, apresentou diversos obstáculos epistemológicos e o professor 

pode e deve agregar isso a suas aulas 

Ao longo dos meus estudos descobri que a história pode contribuir muito mais do 

que apenas ser um relato de fatos e momentos de descontração. Penso que essa é 

a relevância desse trabalho, começar um diálogo e estabelecer uma ponte entre o 

que se ensina e como se ensina. 

Deste modo, o trabalho se organiza em três capítulos. O primeiro capítulo tratou da 

experiência pessoal, objetivos e motivação do autor. 
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No capítulo 2, serão apontados os desafios e benefícios do uso da história da 

matemática em sala de aula usando como fio condutor os avanços na discussão da 

regra de sinais na multiplicação dos números relativos.  

No capítulo 3, descreve-se um jogo que valoriza o avanço histórico, a superação dos 

obstáculos epistemológicos e reflexão sobre o mesmo. 

No capítulo 4, serão feitas as considerações finais e propostas de possíveis 

caminhos de expansão da pesquisa. 

 

2 – REFLEXÕES SOBRE A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E LIVROS 

DIDÁTICOS 

 

2.1 A POTENCIALIDADE DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 
 

Dentre os benefícios que a História da Matemática pode apresentar, Fried (2014) 

aponta que “o uso dela na educação matemática tem potencial de humanizar a 

matéria estudada adicionando variedades para o ensino e para a prática docente”  

Além disso, auxilia o professor a analisar o quanto seus estudantes aprenderam e se 

aprofundaram.  Vale ressaltar que entender como os objetos matemáticos se 

desenvolvem historicamente e, também, como se apresentam os obstáculos 

epistemológicos (Bachelard (1970)) em seus entornos, coloca o professor em 

posição favorável diante da dificuldade do aluno.  

Reconhecendo aos obstáculos epistemológicos, o professor pode preparar sua aula 

antevendo e enfrentando desafios que historicamente foram apresentados e esses 

acabam se desdobrando em obstáculos de ensino e de aprendizagem. No caso dos 

números relativos, Glaeser (1985) afirma que Muitos professores não percebem que 

a aprendizagem da regra dos sinais possa comportar dificuldades.  

Ainda assim, os professores podem acabar não conseguindo ensinar de maneira 

significativa e replicando o modelo axiomático tradicional no tratamento das 

operações entre números relativos.  Um professor que conhece a história e que 
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aborda o assunto historicamente está em condições de reconhecer e apontar que a 

formalização e compreensão total dos números relativos foram construídas em mais 

de 1500 anos, de forma lenta, gradual e complexa. 

É recorrente nos temas atuais, professores abordarem os números relativos da 
mesma forma que Diofanto de Alexandria, em seu livro Aritmetica, tratava: 

 

O que está em falta multiplicado pelo que está em falta dá o que é positivo; 
enquanto que o que está em falta multiplicado pelo que é positivo, dá o que 
está em falta. GLAESER (1985, p.10) 

 

Pode-se notar similaridade dessa maneira de abordar o assunto com o que é 

exposto em muitos livros didáticos, em que a regra dos sinais é um processo 

transitório antes de ser um resultado positivo. Vale ressaltar que Diofanto não 

tratava os números negativos de maneira isolada. 

E esse sintoma de evitação trata-se de renunciar à utilização dos números 

negativos. GLAESER (1985) destaca que no manual de Álgebra de Bourdon (1834): 

 

Todo valor negativo encontrado para a incógnita de um problema do 
primeiro grau indica um vício de sentido nas condições do enunciado, ou, 
pelo menos, na equação que o traduz algebricamente (observem a 
explicação que se segue). Esse valor, abstraído seu sinal, pode ser 
entendido como a resposta a um problema cujo enunciado não difere do 
problema proposto, a não ser pelo fato de que algumas quantidades, antes 
aditivas, tornam-se substrativas, e assim reciprocamente. GLAESER (1985, 
p.19) 

 

Pode-se perceber que embora alguns matemáticos, como Leonard Euler, tivessem 

tentado, ainda que de maneira falha, provar a operação dos números relativos, 

outros descartam tratar desse assunto.  

Outro exemplo é a escala proposta por Fahrenheit (1713) que abdica totalmente dos 

números negativos. 

Logo, tratar de forma trivial esse assunto em sala de aula é ignorar todos os 

obstáculos epistemológicos superados e dar um caráter de algo pronto e imutável 

para a matemática. Por outro lado, ao analisar esse tópico específico é notório que 

foi fundamental o trato empírico para o entendimento completo dos números 
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relativos. Trazendo a discussão sobre os problemas acerca do currículo adotado 

pelas escolas e o ritmo intenso exigido do professor em sala de aula, esse caráter 

questionador tem sido perdido. 

Por isso, Miguel e Brito (1996) defendem o uso de uma participação orgânica da 

história da matemática na formação do professor. Em outras palavras, deve-se 

tentar trazer historicidade para as disciplinas de conteúdo específico. Muitos 

avanços da matemática foram feitos a partir de questionamentos e problematizações 

ao longo do tempo. 

Sobre as problematizações, cabe destacar as de Carnot (1803), citadas por 

GLAESER (1985) : 

 

Para obter realmente uma quantidade negativa isolada, seria preciso retirar 
uma quantidade efetiva do zero, privar o nada de alguma coisa: operação 
impossível. Como, portanto, conceber uma quantidade negativa isolada? 
GLAESER (1985, p.23) 

Uma multidão de paradoxos, ou antes de palpáveis absurdos resultaria da 
mesma noção; por exemplo: -3 seria menor que 2; contudo, (-3)² seria maior 
que 2² , ou seja, entre duas quantidades diferentes, o quadrado da maior 
seria menor que o quadrado da menor, o que afronta todas as ideias clara 
que se poderiam formar sobre a quantidade. GLAESER (1985, p.23) 

  

Trazer essas reflexões para sala de aula da educação básica potencializaria as 

discussões sobre matemática e sociedade. Esse tipo de discussão concorda com a 

ideia de formar um aluno com pensamento crítico de Paulo Freire. 

Fried (2014) destaca que um dos potenciais do uso da história da matemática em 

sala de aula é o caráter motivacional. Sobre esse aspecto, Miguel (1997, p.75) faz 

uma ressalva, no ponto que esperar apenas a história como motivador engajaria o 

aluno é utópico. Ele justiça essa opinião falando que esse modelo de “história-

anedota”, que teria a função didática de “relax” na prática docente, não motivaria. Se 

isso fosse verdade, as aulas de história (disciplina propriamente dita) seria 

automotivadora, no entanto, isso não é destacado pelos professores da mesma.  

Apesar disso, o aspecto destacado por Fried (2014, p.680), não nega as 

observações de Miguel (1997), mas traz à tona outro ponto de vista, em que a 

história traz um caráter mais humanista e menos de ciência imutável. Com isso, os 
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alunos conseguiriam ver que as dificuldades é parte do processo natural do 

aprendizado e nenhum conceito foi concebido do zero do dia para noite. 

Sobre a matemática humanista, Hersh (1997) usa esse termo para todas as 

filosofias que enxergam a matemática como uma atividade e um produto da cultura 

humana.  

Mathias (2013) amplia a fala de Hersh (1997) e aborda que a matemática humanista 

ainda, reconhece os fatores psicológicos, sociológicos e do ensino e da 

aprendizagem.  

No caso dos números relativos, Henkel, em 1867 conseguiu superar os obstáculos 

estudando os números complexos. Ou seja, o desafio epistemológico que já durava 

1500 anos foi resolvido quando o matemático estudava outro tema. 

A percepção histórica do desenvolvimento do pensamento numérico poderá, 

portanto, ajudar o professor a revisitar a cadeia de inclusões entre os conjuntos 

numéricos usuais sob um novo olhar.   

Miguel e Brito (1996, p.3) destacam que para o licenciado em matemática ter essa 

visão menos bruta da matemática faz com que suas futuras práticas docentes 

valorizem as perspectivas históricas e socioculturais. Eles ainda apontam que, 

durante a formação superior os alunos, costumam receber uma carga muito grande 

de matemática avançada, porém, muito pouca de informação histórica sobre as 

origens e desenvolvimentos das teorias as quais estudam. 

Um professor formado apenas com essa visão unilateral da matemática tende a 

reproduzir o modelo em suas práticas docentes, praticando o que Paulo Freire 

retratava como “educação bancária”, em que o professor apenas “deposita o 

conteúdo” sem dar voz ao aluno. 

Será que a ênfase no rigor e nos detalhes formais tornaria o professor mais 
bem preparado para a difícil tarefa de difundir e tornar acessíveis à grande 
maioria da população algumas das mais significativas conquistas desse 
campo do saber formando-a com base no relevante propósito social de 
faze-la (sic) perceber a significação técnica, cultural, social e humana de 
que se reveste a matemática? (MIGUEL e BRITO 1996, p.3) 

Miguel (1997, p.78) ainda aponta que alguns matemáticos defendem que a história 

da matemática pode prover métodos pedagogicamente adequados e interessantes 
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para abordagem certos tópicos. Ele ainda afirma que para Félix Klein, “apenas o 

método histórico seria potencialmente adequado para se atingir o ideal pedagógico 

de levar a juventude a pensar cientificamente” (p.79).  

Fried (2014 p.682) chama de motivação curricular o aspecto que concorda com 

Klein. Para ele, a história pode suprir perguntas em sala de aula como “para que 

serve isso?”. Essa motivação traz uma conexão das ideias matemáticas com o real 

uso quando foram desenvolvidas, que nem sempre são as mesmas vistas na sala de 

aula. Uma outra finalidade é usar um problema do passado como exercício que 

potencialize o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos. Como 

exemplo, ele cita o uso do problema de duplicação do cubo de Kronfellner (2000) 

para estudar assuntos como números irracionais. 

Esses questionamentos sobre importância e utilidade foram cruciais para o 

desenvolvimento dos números relativos. Vários pensadores esbarraram em 

problemas como a significação do zero. Glaeser (1985 p.27) analisa o zero absoluto 

como o nada, ou seja, abaixo dele, nada existe e o zero origem que propicia a 

criação dos números negativos. Com isso, começa-se a ter uma noção completa da 

reta real e sua orientação. 

A principal característica dessa matemática o caráter prático-empírico. Miguel e Brito 

(1996, p.4) elucidam que do século V a.C até o século XVII a matemática era usada 

como ferramenta para concluir um objetivo. 

 

Assim, se o objetivo era produzir fogo, utilizando-se para isso de duas 
brocas incendiárias de madeira, foi-se percebendo que o modo mais 
eficiente de se atingi-los exigia um posicionamento percebendo que o modo 
mais eficiente de se de se atingi-lo exigia um posicionamento perpendicular 
entre as brocas. Nessa mesma posição deveriam estar dispostos o arco e a 
flecha para se atingir o alvo requerido de forma eficiente. (MIGUEL e BRITO 
1996, p.4) 

 

A partir do século XVII, com o surgimento do método dedutivo e da concepção 

axiomática da matemática, a matemática elementar constituída por aritmética, 

geometria, álgebra e trigonometria, atinge o seu máximo desenvolvimento. 
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Essa mudança propiciou no século XIX a etapa da matemática abstrata (ou 

moderna) em que, a matemática desvinculou-se do papel de ser mero instrumento 

para compreender a realidade física. 

Para Glaeser (1985, p.33), foi por isso que Hankel conseguiu finalizar a teoria dos 

números relativos: 

 

A revolução realizada por Hankel consiste em abordar o problema de uma 
perspectiva totalmente diversa. Não se trata mais de extrair da Natureza 
exemplos práticos que "expliquem" os números relativos de modo 
metafórico. Tais números não são mais descobertos, mas inventados, 
imaginados. GLEASER (1985, p.33). 

 

Miguel e Brito (1996, p.5) também afirmam que a matemática não se desenvolve 

apenas pelos resultados e conquistas, mas também por mudanças qualitativas que 

alteram o domínio do objeto e do seu significado.  

Sobre essa visão para o potencial da história, Miguel (1997, p.82) aponta defensores 

para o ponto de vista de que a história é um instrumento que pode desmistificar a 

matemática e “desalienar seu ensino”. Para embasar o ponto de vista, argumenta-se 

que a forma tradicional e lógica que o conteúdo é exposto não reflete como 

historicamente foi construído. Cabendo assim, à história, desmistificar a impressão 

que a matemática é harmoniosa e está acabada. 

Miguel e Brito (1996, p.6) apontam também que para um futuro professor em 

formação a história pode ajuda-los a entender melhor a abstração e generalização. 

 

A história poderia auxiliar os futuros professores a perceber que o 
movimento de abstração e generalização crescentes por que passam 
muitos conceitos e teorias em matemática não se deve, exclusivamente, a 
razões de ordem lógica, mas à interferência de outros discursos na 

constituição e no desenvolvimento do discurso matemático. (MIGUEL e 

BRITO 1996, p.6) 

 

Paralelo a isso, eles apontam também outro potencial para os licenciandos, o de 

entender o papel da axiomatização. Segundo eles, os futuros professores, ao final 

do curso tendem a não ter aprendido, ao longo de sua formação, maneiras de lidar 

com a iniciação ao rigor matemático na educação básica. 
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Diante do fracasso, alguns professores começam a questionar a existência 
de um único padrão de rigor a ser promovido em todas as séries do ensino, 
que seja independente das especificidades de cada uma delas. Pergunta-se 
também se a introdução no rigor matemático deveria restringir-se ao âmbito 
do ensino da geometria, isto é, se não haveria outras maneiras de iniciar os 
alunos no rigor matemático. (MIGUEL e BRITO 1996, p.7) 

 

Outro aspecto é acerca da forma que a história faça com que a estética da 

matemática seja melhor compreendida. 

Imprimir historicidade às disciplinas específicas do curso de licenciatura 
pode levar o futuro professor de matemática a refletir sobre a questão de a 
beleza em matemática estar ou não ligada à livre criação de uma suposta 
mente incondicionada por quaisquer necessidades sociais ou 
particularmente orientada por problemas configurados em outras áreas do 
saber. (MIGUEL e BRITO 1996, p.10) 

No entanto, mesmo que existam inúmeras vantagens, a implementação da história 

ainda esbarra em alguns problemas. D’Ambrósio (1989) traça um retrato da 

educação básica que, para os alunos, a aprendizagem se dá por meio de fórmulas e 

de algoritmos. Para eles, a matemática, de fato, assume o caráter imutável em que 

dela, nada se duvida nem questiona.  

E mesmo que a história da matemática faça parte da maioria dos currículos da 

licenciatura em matemática, Miguel e Brito (1996) apontam que a história da 

matemática não deve ser uma disciplina isolada das demais na formação do 

professor. 

Nesse aspecto, D’Ambrósio (1989) aponta que, para o professor, a crença de que os 

tópicos ensinados por eles podem ser úteis no futuro para os alunos não os motiva, 

principalmente na realidade brasileira, em que apenas um pequeno percentual dos 

alunos que ingressam no primeiro ano escolar termina sua escolaridade básica. 

Para o uso da história ser melhor aproveitado, deve-se vencer uma das maiores 

prioridades para o professor: a quantidade de conteúdo a ser trabalhado.  

 

É difícil o professor que consegue se convencer de que seu objetivo 
principal do processo educacional é que os alunos tenham o maior 
aproveitamento possível, e que esse objetivo fica longe de ser atingido 
quando a meta do professor passa a ser cobrir a maior quantidade possível 
de matéria em aula.(D’AMBROSIO p.2) 
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2.2 ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS 
 

Ao longo da história, é importante ressaltar a dificuldade existente em explicar a 

multiplicação entre números relativos, mais especificamente a operação entre sinais 

(ou o porquê de “menos com menos dá mais” ). 

Nos livros didáticos, diversas estratégias vêm sendo usadas ao longo das décadas 

para apresentar/significar as operações entre números relativos. Para fins de 

análise, usaremos alguns critérios estabelecidos por Glaeser (1985, p.7) para as 

soluções e propostas para o entendimento acerca da multiplicação entre os relativos 

ao longo da história. 

1. Inaptidão para manipular quantidades isoladas 

2. Dificuldade em dar sentido a quantidades negativas isoladas 

3. Ambiguidade dos dois zeros 

4. Desejo de um modelo unificador 

Nos livros analisados, os quais foram publicados de 2015 para frente é comum o uso 

de um modelo “recursivo” que incentiva o aluno a aprender por meio da observação 

de um modelo, tendo em vista o conhecimento prévio sobre a multiplicação com 

números naturais. 
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Legenda: Regra dos sinais extraída do livro Praticando Matemática de 2015 

Nos critérios estabelecidos, pode-se reparar que o zero como origem é de fato 

levado em consideração, de forma que acima e abaixo dele existem números. 

No entanto, esse modelo de explicação não tenta dar sentido ao que significa um 

número negativo como quantidade isolada e tampouco o que a multiplicação dele 

por outro número (sendo ele positivo ou negativo) representaria na prática. Além 

disso, o modelo criado para explicar a multiplicação não é o mesmo usado para 

explicar a adição. 

Para explicar a adição, os livros utilizaram-se da reta real (um dos grandes 

obstáculos a ser vencido), mas pela sequência didática, não dialoga com a 

multiplicação. 

Vale ressaltar que outros modelos de recorrência existem em livros didáticos:  
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Legenda: Explicação da regra de sinais do livro Projeto Araribá de 2010 

Outra técnica usada em alguns livros didáticos para justificar a regra dos sinais é a 

multiplicação pelo oposto. De forma geral, esse método envolve previamente a 

explicação da multiplicação como agrupamento de parcelas. 

 

Legenda: Agrupamento de parcelas do livro Matemática Ideias e desafio de 2015 

Essa justificativa se assemelha à justificativa proposta por Euler em 1770, apontada 

por GLAESER (1985). 

“A multiplicação de uma dívida por um número positivo não apresenta qualquer 

dificuldade: três dívidas de a escudos fazem uma dívida de 3a escudos. Logo b x (-

a)= -ab. — Observa-se, neste exemplo, que a multiplicação é uma operação externa. 

O argumento fica, pois, sem valor, se o multiplicador não for um inteiro natural.” 

Para superar essa dificuldade, é reafirmada a ideia de oposto de um número e a 

multiplicação é feita por etapas: 

 

Legenda: Regra dos sinais no livro Matemática Ideias e desafio de 2015 
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Nesse modelo, o obstáculo de manipular as quantidades negativas isoladas é 

superado, pois os alunos já haviam sido previamente apresentados à reta real e 

sabiam somar e subtrair com segurança. Com isso, a ambiguidade do zero também 

é superada. 

No entanto, esse modelo não dá sentido a quantidades negativas isoladas, já que, a 

multiplicação por algum número negativo vem em exercícios descontextualizados, 

dificultando posicionar o aluno como agente da aula em questão. 

 

Legenda: Bloco de exercícios do livro Matemática Ideias e desafio de 2015 

O terceiro modelo que vamos explorar aborda um uso vetorial para a explicação da 

regra dos sinais. Embora não seja um assunto comum a ser ensinado no início do 

Fundamental II, a ideia de distância a ser percorrida é comum aos alunos. 

O livro que apresenta esse modelo em si antes de tratar da regra dos sinais 

apresenta um exemplo concreto. E mesmo que Cauchy tenha chegado a uma 

solução formal quando não evocou modelos concretos ou metafóricos, para o 

contexto social em que os alunos estão inseridos, faz sentido pensar em exemplos 

para explicar assuntos abstratos. 
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Legenda: Apresentação do tema no livro Matemática para todos de 2002 

Vale salientar que nesse exemplo a história foi usada como o “fio condutor” da aula, 

o que concorda com um dos potenciais do uso da história da Matemática apontado 

por FRIED (2014). 

Para justificar o uso vetorial, o livro apresenta o que seria essa aplicação: 
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Legenda: Apresentação dos vetores no livro Matemática para todos de 2002 

Note que, nesse caso, o sinal negativo não representa mais apenas um número 

usado majoritariamente no contexto financeiro o que GLAESER (1985) aponta que é 

um obstáculo à compreensão das propriedades multiplicativas. Nesse caso o 

negativo ganha um contexto de posição, ou seja, nesse caso, uma força de 

magnitude F, mas apontada para o lado oposto. 
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Legenda: Justificativa para o negativo no livro Matemática para todos de 2002. 

Depois de apresentar esse esquema, o capítulo enfim finaliza a justificativa da 

operação com inteiros: 

 

Legenda: Justificativa da regra do sinais no livro Matemática para todos de 2002. 

Nessa explicação, o que está embutido é que a multiplicação por -1 inverte o sinal 

original. Então, podemos concluir que o uso vetorial dá um sentido para quantidades 

negativas isoladas. Isso se justifica exatamente por causa dessa inversão. 
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E, assim como os outros métodos, o uso da reta real minimiza os problemas de 

ambiguidade dos zeros e manipular quantidades isoladas. 

No entanto, apenas com essa explanação, pode-se passar a ideia que a adição e a 

multiplicação são operações diferentes. Ainda assim, esse modelo dá conta dos 

obstáculos em questão. 

Em suma, tabelando os resultados, temos: 

Modelo Usado Obstáculo 1 Obstáculo 2 Obstáculo 3 Obstáculo 4 

Recursivo - - + - 

Agrupamento + - + + 

Vetorial + + + + 

 

2.3 UMA PROPOSTA DE AULA DIFERENTE 
 

Em geral, os professores se limitam a expor esse assunto no quadro conforme o 

livro didático aborda, no entanto, no contexto social que esse assunto é abordado 

em geral nas escolas, é notória a falta de um modelo manipulável que permita o 

aluno apreender melhor esse conceito 

GLAESER (1985) afirma que o primeiro modelo a superar todos os obstáculos foi o 

de Montel-Borel.  

Em uma estrada (não muito movimentada), um carro pode desenvolver sempre, 

aproximadamente, a mesma velocidade. Quer-se saber onde estava em dado 

momento um carro que vimos passar, e onde estará ele dentre de algum tempo. Por 

exemplo: vimos passar à nossa frente o carro 1 e admitimos que ele corra a 110 

Km/h. Uma hora depois de passar por nós, portanto, ele estará 110 Km a nossa 

direita. Uma hora antes, ele estaria 110 Km a nossa esquerda. 
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Legenda: Esquema dos carros de Montel-Borel (1926) 

Após a explanação da situação problema, são propostas as questões: 

Questão 1: Admitindo que o carro 2 ande a 110 Km/h, onde estará ele dentro de 

duas horas? E onde estava há uma hora e meia?  

Orientemos a estrada, atribuindo o sinal + à nossa direita, e o sinal - à nossa 

esquerda (se quiséssemos, poderíamos fazer a escolha contrária). O zero está 

diante de nós. Assim, (+150) significa 150Km para nossa direita, e (-80) significa 

80km para nossa esquerda. O mesmo vale para a velocidade dos carros.  

Orientemos também o tempo: 0 é o momento presente; o sinal + é atribuída ao 

futuro, e o sinal -, ao passado. O exemplo do carro 1 se traduz pelas operações: (+1) 

x (+110) (uma hora no futuro e 110Km /h para a direita) e (-1) x (+110) (uma hora no 

passado e 110Km/h para a esquerda). 

Podemos aproximar esse modelo à abordagem vetorial para a explicação da regra 

dos sinais tendo em vista que os sinais (+) e (-) representam faixas temporais. 

GLAESER (1985) ainda aponta que a Matemática deve ser ensinada baseada em 

exemplos concretos, desde que não seja a única forma de apresentar o conteúdo. 

No Brasil, esse conteúdo é visto, de forma geral, no 7° ano, ou seja, no ensino 

fundamental II. Os PCN (1998) de matemática categoriza esse ano escolar como 

terceiro ciclo. Sobre essa fase, eles informam que os alunos chegam com uma 
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defasagem em relação ao que aprenderam e ao que deveriam ter aprendido. 

Portanto, é necessário retomar alguns conteúdos. 

Além disso, a Matemática começa a se apresentar de forma menos prática e mais 

abstrata criando muitas vezes uma ruptura entre os alunos e o conhecimento 

matemático. 

Isso vai ao encontro de todas as dificuldades que apareceram historicamente para a 

compreensão completa dos números relativos, sobretudo a operação de 

multiplicação. 

Amparado pelos modelos de ensino da regra dos sinais, pelo modelo de Montel-

Borel e com cuidado para não desvalorizar as dificuldades dos alunos, vamos propor 

um jogo para ser o início da explanação sobre a regra dos sinais. 

Sobre o uso de jogos Grando (2000) aponta que é uma atividade lúdica que apela 

para desejo e motiva para a aprendizagem e para a superação de limites a fim de 

buscar a vitória. 

 

(...) alguns educadores acreditam que, pelo fato de o aluno já se sentir 
estimulado somente pela proposta de uma atividade com jogos e estar 
durante todo o jogo, envolvido na ação, participando, jogando, isto garante a 
aprendizagem. (GRANDO p.24) 

 

No entanto, ela ressalta a importância da intervenção pedagógica para potencializar 

a aprendizagem. Dessa forma, o jogo em si não deve ser somente um momento de 

quebra da rotina na sala de aula e um momento de diversão, mas também deve ser 

um momento de aprendizado. 

Além disso, o uso do jogo concorda com os PCN já que no 3° ciclo, quando o aluno 

será apresentado a um conteúdo novo (no nosso caso, a regra de sinais), ele deve 

conseguir transitar entre os diversos signos. 
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FICHA TÉCNICA DO JOGO 

1 - Nome do jogo: Passeio pela reta real.  

2 - Ano: 7°  

3 – Objetivo geral: Apresentar a operação de multiplicação com números inteiros.  

4 – Objetivo específico: Estimular os alunos a formular e entender a multiplicação 

antes de aprender o algoritmo.  

5 – Pré-requisitos: Saber multiplicação de números naturais e soma de números 

inteiros.  

6 – Objetivo do jogo: Chegar à última casa do tabuleiro (ou ultrapassar) em qualquer 

um dos sentidos.  

7 – Material do jogo: Um tabuleiro feito com 2 folhas A4, dois dados, uma etiqueta 

grande, dois ou mais objetos para serem as peças que se movimentarão. 

Instruções do jogo 

Todos os jogadores começam do ponto 0 do tabuleiro. O jogo possui dois dados: um 

numerado de 1 a 6 e o outro com sinais de (+) e de (-). Suponha que dois jogadores 

estão jogando. 

 

Legenda: Parte positiva do tabuleiro 
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Legenda: Parte negativa do tabuleiro 

Na primeira jogada, devem-se jogar os dois dados; eles darão a posição em que 

começará o jogo para cada jogador. Suponha que o Jogador 1 tirou + 2, ou seja, 2 

unidades do lado positivo e o Jogador 2 tirou + 1. Para cada rodada jogada os 

alunos devem registar o número tirado. 

 

Legenda: Registro da primeira rodada 

Da segunda rodada em diante, considere as seguintes regras: 

• O jogador deve multiplicar o número tirado no dado numérico pela casa em 

que estava na rodada anterior. 
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• Se tirar (-) no dado de sinais, quer dizer que o jogador deverá posicionar sua 

peça no lado oposto do tabuleiro. Se tirar (+) permanece no mesmo sentido. 

Na segunda rodada, o Jogador 1 tirou + 2, logo ele deve multiplicar sua casa original 

(+2) por +2 logo ele irá para a casa + 4. Já o Jogador 2 tirou – 2 no dado. Nesse 

momento, o aluno deve ser instruído a fazer a passagem passo a passo. 

Pela primeira regra, ele deve multiplicar o 2 (número do dado) por 1 (casa em 

estava) e pela segunda regra como o dado de sinal apareceu menos, ele deve ir 

para o outro lado do tabuleiro. Assim, ele irá para o – 2. 

 

Legenda: Registro da segunda rodada 

Essa ideia de efetuar o produto mistura a ideia de produto com operar com o oposto 

e o modelo vetorial. A proposta do jogo é usar o contexto de GRANDO estimulando 

a aprendizagem ativa. 

Na terceira rodada, o Jogador 1 tirou – 4. Repetindo o processo, ele deve multiplicar 

o número da sua casa original por 4 e ir para o outro lado do tabuleiro devido ao (-), 

assim indo para a casa – 16. 
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Legenda: Registro da terceira rodada antes do segundo jogador jogar. 

O Jogador 2 tira – 3 no dado e esse é o momento crítico do jogo já que, 

originalmente, ele estava na casa – 2. A conta que deverá ser feita deve seguir a 

ordem das regras. Pela primeira regra, ele deve multiplicar o valor da sua casa 

original pelo número do dado, assim 3 * (- 2 ) = - 6. Mas como tirou (-) no dado de 

sinais deve ser deslocado para o outro lado do tabuleiro assim indo para o + 6. 

 

Legenda: Registro das contas e posição do jogador 2 

Nesse momento, as possíveis multiplicações dos números inteiros já apareceram e é 

esperado que, mesmo com a mediação do professor, os alunos percebam o que 

significa geometricamente multiplicar por um número negativo. O que foi um desafio 
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da perspectiva histórica muito difícil de ser superado. Uma abordagem que pode ser 

feita para essa conta pode ser também. 

( 2)*(3)*( 1) ( 6)*( 1) 6− − = − − =  

Para essa forma, o professor deve deixar claro que inverter a posição no tabuleiro 

significa multiplicar por -1. 

Na quarta rodada o Jogador 1 tirou – 4 no dado como ele estava na posição  – 16 

ele deve fazer a conta e achar + 64, sendo assim, o vencedor do jogo. 

 

Legenda: Final do jogo com o jogador 1 sendo o vencedor 

A proposta é que o jogo demore menos que dois tempos de aula para que o 

professor discuta com os alunos alguns resultados obtidos. 

Algumas sugestões de perguntas para esse momento: 

• O que acontece quando o sinal do dado é igual ao sinal da casa em que 

estava? 

• O que acontece quando o sinal do dado é diferente do sinal da casa em que 

estava? 

• Será que isso vale sempre ou é apenas no caso do jogo? 

Nesse momento da formalização do conteúdo e generalização, parte importante e 

fundamental sendo GRANDO, os alunos já terão manipulado e dado sentido a 

quantidades negativas isoladas por meio da interpretação geométrica. 
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Com isso, quando o professor expuser a regra dos sinais não deve causar tanta 

estranheza. Uma possível conexão do jogo com a regra em si pode ser usando as 

próprias contas encontradas ao longo do jogo e o resultado encontrado pelos 

alunos. 

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O JOGO  

O jogo deve ser aplicado antes que os alunos tenham aprendido é a regra dos 

sinais.. Com isso, a história da matemática pode ser aplicada considerando o caráter 

sociocultural na medida em que é reconhecida a dificuldade em tratar o assunto com 

os alunos e um jogo pode aproximá-los da matemática em questão. 

Vale ressaltar que o jogo ainda está em fase de testes e a partida relatada foi 

apenas uma simulação, ou seja, ainda carece de algumas considerações que os 

alunos venham a fazer. 

Dependendo do nível em que o professor queira aplicar o jogo, algumas regras 

podem ser criadas para torná-lo mais competitivo e que exija outras contas. Por 

exemplo, toda vez que cair em uma casa ímpar deve-se diminuir 3 unidades. 

Explorando assim as operações de adição e subtração. Se quiser ir além, o 

professor pode sugerir que a cada vez que cair em uma casa par, pode-se, por 

exemplo, dividir o valor por 2. 

O potencial e o uso desse jogo estão muito associados ao tempo que o professor 

dispõe para aplicá-lo. 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O uso da história na educação básica pode trazer muitos ganhos. No entanto, seu 

potencial tem sido bastante subutilizado. Em diversos livros analisados, a história se 

limitava a ser um contexto ou até mesmo apenas um motivador, o que vimos que é 

um dos usos mais superficiais. 



35 
 

 

Legenda: Abordagem histórica do livro Praticando Matemática de 2015 

Esses usos do ponto de vista epistemológico não é o mais eficaz. O que propus é 

um uso que combina com a abordagem de Glaeser (1985) e com a proposta de fuga 

do tradicional proposta por D’Ambrósio (1989). 

Apesar disso, um uso diferente da história não é simples. Na educação básica, a 

exigência curricular, sobretudo com o novo ENEM com 180 questões, 45 são de 

matemática. Os professores se veem sufocados com a necessidade de preparar 

seus alunos para o exame e assim práticas não tradicionais perderam vez nas salas 

de aula. 

Além disso, na nossa proposta de atividade não usamos apenas a história da 

matemática por achar que apenas ela, no contexto que os alunos se inseriam, não 

teria o efeito desejado. No entanto, a valorização das dificuldades é um dos 
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potenciais da história, sobretudo do ponto de vista sociocrítico e dando uma visão 

menos bruta. 

O jogo criado foi apenas um modelo que ampara o uso da história na sala de aula de 

um ponto de vista pouco explorado. Resta, agora, aplicar o jogo em sala de aula, 

coletar as informações dos alunos e verificar se o assunto foi melhor compreendido 

ou não. 
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