
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para Identificação da Produção Didático-Pedagógica – Turma 2014 

Título: Símbolos Matemáticos: origem, criação e significados. 

Autor: Sônia Aparecida Dal Moro Vockes. 

Disciplina/Área: Matemática. 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua Localização: 

Colégio Estadual Diamante D’Oeste – Ensino 
Fundamental e Médio. 

Município da Escola: Diamante D’Oeste. 

Núcleo Regional de Educação: Toledo. 

Professor Orientador: Marcos Lübeck. 

Instituição de Ensino Superior: UNIOESTE. 

Relação Interdisciplinar: História. 

Resumo: A presente Unidade Didática, elaborada para o 
Programa de Desenvolvimento Educacional da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 
PDE pretende mostrar que estudar a História 
da Matemática e seus símbolos é compreender 
o momento socioeconômico, político, cultural e 
religioso pelo qual uma determinada sociedade 
passou. É identificar o como, o onde, o porquê 
e para que uma ideia ou símbolo fosse 
utilizado. Conhecer a origem, a criação e o 
significado de alguns dos símbolos numéricos, 
geométricos e aritméticos utilizados na 
educação matemática básica seguramente 
evidenciará a importância dos mesmos para os 
dias de hoje. Além disso, essa Unidade 
Didática será implementada em um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão 
realizadas leituras, interpretações e registros 
pelos alunos acerca dos símbolos ora 
investigados. Outrossim, serão realizadas 
pesquisas bibliográficas, seguidos de fóruns de  
discussão, para que os estudantes possam ali  
socializar suas impressões ao grupo todo. 

Palavras-chave: Símbolos. Matemática. História. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática. 

Público: Alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 



1. Apresentação 

 

Esta Produção Didático-Pedagógica, caracterizada como Unidade Didática, 

direciona-se a alunos do 3º ano Ensino Médio e será desenvolvida no Colégio 

Estadual Diamante D’Oeste – Ensino Fundamental e Médio, do município de 

Diamante D’Oeste, durante o primeiro semestre do ano de 2015. 

Neste trabalho, propõe-se o estudo sobre alguns símbolos matemáticos, 

observando nisto a sua origem, criação e significados. Para isso, a história da 

matemática será enfatizada, pois esta pode melhor situar a pesquisa no tempo e 

no espaço dos acontecimentos, para que se possa, assim, analisar os aspectos 

culturais, religiosos, socioeconômicos e políticos da sociedade. 

O referido trabalho com os respectivos alunos do 3º ano do Ensino Médio 

faz-se necessário, pois estes se encontram no final da Educação Básica e, agora, 

cada um deles tomará um caminho, sendo que alguns utilizarão a matemática em 

suas graduações ou em seus trabalhos cotidianos. Outros, a utilizarão de maneira 

prática e eficaz na resolução de questões pertinentes ao seu dia-a-dia, sem, no 

entanto, conhecer a origem e o significado dos símbolos que estão empregando. 

Então, fazer um estudo dos símbolos matemáticos, entendendo a origem, a 

criação e o significado dos mesmos ao longo dos tempos, proporcionará a todos 

os alunos uma oportunidade de conhecer os pormenores que precederam e 

sucederam a criação e o uso de cada símbolo, bem como, relacionar os fatos 

históricos com a própria história da matemática. 

Para fins organizacionais, a presente Unidade Didática será organizada em 

dois momentos distintos. Primeiramente, a história da matemática propriamente 

dita será enfatizada, analisando assim fatos, desde a sua origem, levando em 

conta, inclusive, os matemáticos que gravaram seus nomes nos pilares da 

história. Já num segundo momento, toda a atenção será direcionada mais 

especificadamente aos símbolos utilizados na matemática básica, considerando, 

porém, o momento histórico em que cada símbolo começou a ser utilizado, 

analisando o contexto socioeconômico, político, cultural e religioso da sociedade 

onde estava inserido. 

 

 



2. A Matemática e a História 

 

A matemática é uma ciência, e como tal, tem um passado histórico. Ela 

vem se desenvolvendo desde os primórdios da humanidade (cf. ÁVILA, 2010), e o 

homem, por sua vez, vem, a cada dia mais, aperfeiçoando e ampliando esse 

conhecimento. Então, pode-se dizer que a história da matemática entrelaça-se a 

história da humanidade, e ela acompanha o surgimento e o desenvolvimento das 

civilizações, desde a pré-história até a atualidade. 

 

[...] em todas as culturas encontramos manifestações relacionadas, e 
mesmo identificadas, com o que hoje se chama matemática (isto é, 
processos de organização, de classificação, de contagem, de mediação, 
de interferência) [...]. Em todos os tempos e em todas as culturas, 
Matemática, Artes, Religião, Música, Técnicas, Ciências foram 
desenvolvidas com a finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, 
de saber/fazer e de predizer (artes divinatórias) o futuro. Todas 
aparecem mescladas e indistinguíveis como forma de conhecimento, 
num primeiro estágio da humanidade e na vida pessoal de cada um de 
nós. (D’AMBROSIO, 2002, p. 60-61). 

 

Portanto, o homem vem se desenvolvendo continuamente, e com esse 

desenvolvimento surgem novos conhecimentos, novas formas de pensar e agir, 

gerando fatos e atos que mudaram e mudam a vivência e a convivência dos 

indivíduos numa sociedade (cf. EVES, 2004). E a matemática permeia a vida 

humana desde os tempos mais tenros, dos mais iluminados e precisos até os 

mais obscuros e fatídicos da humanidade, ocasionando, assim, um florescer de 

ideias, concepções e leis que vieram ao encontro das motivações existentes 

naquele momento (cf. ALMEIDA, 2013). 

Portanto, conhecer a história da matemática é entender o progresso pelo 

qual a humanidade passou, é conhecer basicamente a própria história do 

desenvolvimento do homem, é compreender as origens das ideias que deram 

forma à nossa cultura. Também, é conhecer e entender melhor as motivações 

que levaram algumas pessoas a dedicar-se ao estudo da matemática, e que, 

consequentemente, lançaram as bases para as concepções, conceitos e leis que 

são conhecidas e utilizadas atualmente.  

 

Entender uma questão, muitas vezes, depende de saber a história da 
idéia [sic.]. De onde veio? Por que é ou era importante? Quem queria a 
resposta e por que a queria? Cada etapa do desenvolvimento da 



matemática é construída com base naquilo que veio antes. Cada pessoa 
que contribui é alguém com um passado e um ponto de vista. Como e 
por que pensaram no que faziam muitas vezes são um ingrediente crítico 
para se entender sua contribuição. (BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p. 
1). 

 

Diante disso, é imprescindível levar a história da matemática aos alunos, 

pois, assim, ficará claro para eles que a matemática é uma ciência que está viva e 

é dinâmica, e que vem sendo construída ao longo dos tempos, dos séculos 

sobrevindos, perpassando aí por fatores econômicos, sociais, políticos, culturais e 

religiosos. De fato, sabe-se que: 

 

A humanidade produz conhecimento ao longo de toda a sua história, 
sem ter uma preocupação explícita com as várias especificidades dessa 
produção cognitiva. O conhecimento pode ser concebido sob a ótica da 
matemática, da física, da química, da biologia, da arte, da religião, dentre 
outras formas de ver e explicar o mundo, desde que se apresente 
relacionado ao contexto social, cultural e político da sociedade que o 
produziu. É fundamental, entretanto, procurarmos compreender que essa 
elaboração humana sempre esteve ligada a um momento histórico-
cultural e a uma necessidade que impulsiona essa produção. Desse 
modo, admitimos que o conhecimento construído está, quase sempre, 
ligado as emergências e necessidades sócio-cognitivas e culturais. 
(MENDES, 2001, p. 64-65). 

 

 

2.1 Atividades 

 

Atividade  1: 

Duração: 2 horas-aula. 

Sabendo que o homem vem, ao longo dos tempos, se desenvolvendo e 

produzindo seu próprio conhecimento, é necessário lembrar (ou relembrar) fatos e 

atos que desencadearam esse desenvolvimento. Logo, esta atividade consiste em 

assistir ao documentário Homem Pré-histórico Vivendo entre Feras (Before We Ruled 

The Earth), o qual retrata o desenvolvimento do homem, desde a pré-história até a 

atualidade, levando o educando a situar-se no tempo e no espaço, entendendo os 

caminhos percorridos pelo homem. O documentário encontra-se disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=qUjgCV8jC9E&hd=1#>. Acesso em: 25  jun. 

2014. 



 

 

Atividade 2: 

Duração: 3 horas-aula. 

Esta atividade volta-se para o entendimento acerca do desenvolvimento 

matemático, ou seja, a história da matemática propriamente dita, conhecendo os 

caminhos que ela percorreu, bem como saber quais foram os matemáticos e seus 

feitos no decorrer da história. Ainda, será explorada a importância da matemática 

para o desenvolvimento humano e a influência da mesma na vida cotidiana. 

 Aqui, será exibido o vídeo “A História da Matemática: a linguagem do 

universo”, que se encontra dividido em duas partes, as quais serão exibidas em 

momentos diferentes aos alunos. A primeira parte do vídeo está disponível em:  

<http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=718

1>. Acesso em: 01 jul. 2014. E a segunda parte do vídeo está disponível em: 

<http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=718

2>. Acesso em 01 jul. 2014. 

 

 

Atividade 3: 

Duração: 5 horas-aula. 

Esta atividade consiste numa pesquisa bibliográfica sobre a vida e obra de 

alguns matemáticos, enfocando, também, o contexto socioeconômico, cultural, 

Aqui, o aluno será avaliado por meio de um relatório escrito, no qual 

discorrerá sobre o assunto dos vídeos, onde será analisada a coerência das 

ideias, a argumentação pessoal, a facilidade e/ou dificuldade de expressão 

na caracterização dos acontecimentos pertinentes à atividade proposta. 

Nesta atividade o aluno será avaliado através da observação direta por 

parte da professora, onde será considerada a opinião pessoal de cada aluno, 

os argumentos do mesmo, suas justificativas coerentes, a cooperação com o 

grupo e a expressão de estar alheio, confiante, estressado ou interessado 

com o tema proposto. 



político e religioso, quando possível. Esta etapa será levada a cabo, finalizada, no 

laboratório de informática, bem como com pesquisas no acervo da biblioteca 

escolar, e usando referências de particulares, caso haja a necessidade.  

Nesta atividade os alunos serão dispostos em grupos, e cada grupo 

efetuará uma pesquisa acerca de um matemático. Após serão realizadas oficinas, 

onde os conhecimentos serão compartilhados com os demais. Os grupos serão 

organizados em conformidade com as afinidades já existentes entre os alunos. 

 

 

3. Símbolos Matemáticos 

 

Ao se estudar matemática, é elementar o trabalho com símbolos e signos, 

os quais expressam e representam ideias numéricas, quantificam e/ou ordenam. 

Percebe-se, porém, que ao utilizar os símbolos nos cálculos matemáticos, pouco 

se sabe a respeito deles, de onde vieram e como chegaram até aqui, o porquê de 

sua utilização, quem e o que influenciou o seu uso, ou ainda, pouco se questiona 

com que finalidade foi utilizado este ou aquele símbolo. Lembre que “a simbologia 

é uma parte importantíssima da matemática” (GARBI, 2009, p. 432), e que “a 

matemática é, por sua própria natureza, a ciência dos símbolos” (ALMEIDA, 2013, 

p. 89). 

Logo, será realizado um estudo acerca da história dos símbolos utilizados 

atualmente na matemática básica, analisando a origem, a criação e o significado 

dos mesmos (cf. VASCONCELOS; SARMENTO, 2011), pois é de grande 

importância conhecer o que ocorreu no passado, ou seja, conhecer o contexto 

socioeconômico, político, cultural e religioso, pelos quais a sociedade passava 

A avaliação dar-se-á aqui por meio da comunicação escrita e oral do aluno, 

onde será considerado: 

-A participação efetiva do aluno na realização da pesquisa bibliográfica; 

-A elaboração do material escrito (relato do tema pesquisado); 

-A participação na apresentação dos resultados para o grande grupo; 

-A cooperação com os colegas do grupo e do grande grupo; 

-O interesse, a confiança e a compreensão sobre o assunto pesquisado. 

 



naquele momento, para poder entender o real significado dos símbolos 

matemáticos hoje utilizados.  

 

Atividade 4: 

Duração: 22 horas-aula. 

Esta atividade consiste na participação do aluno em um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA, desenvolvido na Plataforma Moodle e que está 

disponível em <http://www.aprenderlivre.com.br/moodle>, onde este realizará 

atividades relacionadas aos símbolos matemáticos, mais precisamente enfocando 

a história da matemática contida em cada símbolo. No AVA, o aluno participará de 

fóruns de apresentação e discussão de ações e na elaboração de um diário, onde 

cada qual discorrerá e registrará suas impressões acerca de um tema estudado, 

além de colaborar na elaboração de um glossário com termos matemáticos 

pertinentes ao conteúdo visto. 

É necessário observar que perante o emergente avanço tecnológico, é 

relevante oportunizar ao aluno o uso adequado da ferramenta AVA, para que este 

tenha o conhecimento adequado sobre essa ferramenta, que hoje é muito 

utilizada, e que venha identificar nela um recurso possível e viável ao alcance do 

saber elaborado, auxiliando-o no processo de ensino-aprendizagem. 

No AVA, a atividade contará com duas partes distintas, as quais serão 

identificadas como etapas. Em cada etapa, haverá textos informativos sobre os 

símbolos matemáticos, os quais o aluno lerá previamente e, posteriormente, 

registrará suas impressões em diários, que poderão ser refeitos, se for 

necessário.  

Cada aluno também participará de um fórum de discussões para falar 

sobre uma pequena questão e, posteriormente, comentará uma das respostas de 

outro colega, finalizando então a etapa. Ao final da segunda etapa, será 

disponibilizado um questionamento sobre os símbolos matemáticos, para que o 

aluno venha a refletir sobre como, por que e quando tudo aconteceu, e o que tudo 

isso trouxe para o desenvolvimento da matemática e para o desenvolvimento da 

própria humanidade.  

 

 



4.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

 

Curso: Símbolos Matemáticos. 

Objetivo: Conhecer a origem e os significados dos principais símbolos 

matemáticos utilizados na Educação Básica, considerando o contexto social, 

econômico, político, religioso e cultural da época em que eles começaram a ser 

utilizados. 

Programa: O curso contará com duas etapas distintas, onde o aluno 

participará de um fórum de debate e responderá pelo menos a uma das 

considerações realizadas pelos colegas, e também efetuará as suas 

considerações em um diário, que poderá ser refeito, se necessário, até o 

fechamento da segunda etapa. 

Público-Alvo: Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Diamante D'Oeste - Ensino Fundamental e Médio. 

Tipo de Curso: Gratuito de acesso restrito. Curso disponível somente para 

os alunos do 3º ano do ensino Médio do Colégio Estadual Diamante D'Oeste - 

Ensino Fundamental e Médio, do município de Diamante D'Oeste - PR. 

Duração: 2 meses (março e abril de 2015). 

Carga Horária: 22 horas-aula. 

Período de Inscrição: Segunda quinzena de fevereiro de 2015. 

Responsável pelo Curso: Professora Sônia Aparecida Dal Moro Vockes, 

Habilitada em Ciências – Matemática, com Pós-Graduação em Ensino da 

Matemática e em Gestão Escolar, área de Educação. Lotada no Colégio Estadual 

Diamante D'Oeste - Ensino Fundamental e Médio, no município de Diamante 

D'Oeste – PR, desde 2005, porém em efetivo exercício desde 1997. Contato: 

sonia_vockes@yahoo.com.br; sonia_vockes@gmail.com. 

 

4.2  Material disponibilizado aos alunos no AVA 

 

Apresentação do Curso: “Símbolos Matemáticos” 

 

1 - Descrição do Curso 



O Curso “Símbolos Matemáticos” desenvolvido no ambiente virtual de 

aprendizagem é parte da Produção Didático Pedagógico, caracterizada como 

Unidade Didática, do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O curso tem como objetivo 

conhecer a origem e os significados dos principais símbolos matemáticos 

utilizados na Educação Básica, considerando o contexto social, econômico, 

político, religioso e cultural da época em que eles começaram a ser utilizados.  

2 - Programa 

O curso contará com duas etapas distintas, onde o aluno participará de 

fórum de debate e de apresentação, desenvolverá um diário onde colocará suas 

considerações a respeito do assunto visto, o qual poderá ser refeito até o 

fechamento da segunda etapa. Também, responderá a um questionário ao final 

da segunda etapa, e cada aluno irá contribuir com a formação de um glossário. 

3 - Público-Alvo: Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Diamante D'Oeste - Ensino Fundamental e Médio. 

4 - Duração: 2 meses (março e abril de 2015) 

5 - Carga Horária: 22 horas-aula. 

6 - Período de Inscrição: segunda quinzena de fevereiro de 2015. 

7 – Avaliação 

Durante o Curso “Símbolos Matemáticos”, as atividades propostas em cada 

etapa receberão uma avaliação que irá de 0 a 100%, gerando assim, o conceito 

CONCLUINTE ou NÃO CONCLUINTE, partindo dos critérios de avaliação de 

cada ferramenta. É necessário cumprir 100% das atividades propostas, o que 

corresponde a 100% de participação no curso (cf. PARANÁ, 2014). 

7.1 -  Critérios  

A seguir, têm-se os critérios de avaliação, os quais serão observados em 

todas as atividades: 

Fórum 

- Participação do fórum no prazo estabelecido. 

- Interação com um colega de curso. 

- Apresentação, com informações corretas e idôneas. 

-Facilidade/dificuldade de expressão na caracterização do assunto.  

Diário 



- Participação no diário no prazo estabelecido. 

- Texto que contemple de cinco a dez linhas. 

- Abordagem do tema. 

- Argumentação com justificativas coerentes. 

Questionário 

- Participação do questionário no prazo estabelecido. 

Glossário 

- Participação do glossário no prazo estabelecido. 

- Apresentar dois termos, informando a fonte. 

- Idoneidade na informação. 

 

1ª Etapa do Curso 

 

Texto disponibilizado para leitura dos alunos. 

  

O Começo 

Sônia Aparecida Dal Moro Vockes 

 

No desenrolar dos fatos históricos, percebe-se um evoluir das ideias 

matemáticas, pois o homem desenvolveu-se segundo suas necessidades. Pode-

se então dizer “que os começos da matemática são mais antigos que as mais 

antigas civilizações é claro” (BOYER, 1974, p. 5). De fato, “a história da 

matemática cobre vários milênios. Começa tão remotamente quanto a invenção 

do alfabeto e novos capítulos ainda estão sendo acrescentados” (BERLINGHOFF; 

GOUVÊA 2010, p. 5). Para Garbi (2009), o desenvolvimento da matemática está 

atrelado a fatos e atos de caráter universais, como a invenção da escrita.  

Assim: 

     

Nas raízes da escrita sempre estiveram presentes as necessidades de 
se efetuar assentamentos numéricos, em especial os referentes a 
produção de estoques, transações comerciais e arrecadação de 
impostos. Alguns especialistas, inclusive, acreditam que a escrita foi 
criada primordialmente para tornar possíveis os registros numéricos, 
somente mais tarde passando a ser utilizado para os relatos históricos 
dos povos e seus soberanos. (GARBI, 2009, p. 7). 

   



Para Mendes (2006, p. 1), “[...] os primeiros sistemas de escrita surgiram 

com a finalidade de representar aspectos cognitivos referentes ao exercício do 

cálculo, como acúmulo, cobrança, divisão e distribuição de riqueza produzida e 

acumulada pela sociedade humana.” Portanto, no desenrolar dos fatos históricos 

envoltos à matemática, percebe-se um emergir de ideias, concepções, 

demonstrações, onde o homem, como ser racional, com habilidades em 

desenvolvimento, passou a observar ao seu redor, captando e registrando fatos, 

os quais necessitavam de intervenções imediatas para tornar a vida mais prática, 

cômoda e estável.  

 

A sociedade e a cultura foram mudando com o tempo para adaptar-se a 
um mundo em transição. [...] a idade da pedra começou a declinar e a 
dar lugar às idades do Bronze e do Ferro, à medida que os povos 
começaram a se afastar da forma da sociedade calcada no caçar/colher, 
para outra que envolvia modos primitivos de agricultura e domesticação 
de animais. (EVES, 2004, p. 23). 

 

Com o seu desenvolvimento, o homem sentiu a necessidade de registrar 

fatos ocorridos com ele, e então começou a efetuar registros, utilizando-se de 

representações, que emanavam significados, sendo estes entendidos por todos 

os indivíduos ali envolvidos. Essas representações eram símbolos utilizados para 

fins de registros de fatos sociais, econômicos, religiosos e também políticos. 

  

Tanto os signos quanto os símbolos tornam-se parte da identidade social 
e cultural do ser humano, modificando-se e evoluindo do mesmo modo 
que nós. São veículos para informação e significado, operando em 
muitos níveis diferentes – o universal e o particular, o intelectual e o 
emocional, o espacial e o temporal, o espiritual e o material. 
(O’CONNEL; AIREY, 2010, p. 6). 

 

Pode-se dizer, então, que os símbolos são formas e representações que 

denotam informações, conceitos e preceitos, que são passados de gerações a 

gerações. Assim, tem-se que: 

 

Os símbolos são o coração da identidade cultural, passando informações 
de todos os aspectos da vida. São retirados de todas as fontes – 
animadas e inanimadas – para inspiração e aparecem em todas as 
formas concebíveis, tais como figuras, metáforas, sons e gestos, como 
personificações em mitos e lendas ou representados através de rituais e 
costumes. [...] o conceito do simbolismo apareceu em todas as culturas 
humanas, estruturas sociais e sistemas religiosos, contribuindo para a 
visão de mundo e proporcionando informações sobre o cosmos e nosso 



lugar nele. A grande força dos símbolos tem sido reconhecido há muito 
tempo. (O’CONNELL; AIREY, 2010, p. 8). 

 

É conveniente lembrar aqui que, o homem, como ser racional, capaz de 

desenvolver-se segundo as suas necessidades, vem, ao longo dos tempos, 

produzindo saberes e conhecimentos, e deles fazendo uso para suplantar as mais 

variadas diversidades encontradas, como também se utiliza desses saberes para 

efetuar melhorias e benfeitorias em prol do seu bem estar. 

 

A evidência do desenvolvimento dos símbolos e rituais vem dos povos 
Paleolíticos que sugiram a aproximadamente 2 milhões de anos [...]. Os 
símbolos primitivos das cavernas, do fogo, do machado de mão e a 
representação de animais, servem como metáforas de base para 
complexas mitologias humanas que evoluíram posteriormente. Os 
símbolos e rituais dos primeiros humanos alinharam essas pessoas com 
os ritmos de seus corpos e com a natureza e serviu para honrar as 
forças que os influenciavam. (O’CONNEL; AIREY, 2010, p. 10). 

 

Perante tais fatos, é possível ressaltar a objetividade alusiva dos símbolos, 

isto é: 

A força e o significado de alguns dos símbolos mais antigos do mundo 
ainda estão disponíveis para nós atualmente. Podem ser encontrados na 
arte e nos artefatos remanescentes das primeiras civilizações do mundo 
e falam claramente das preocupações físicas, sociais e espirituais de 
nossos ancestrais, além de representar as ideias que permanecem 
fundamentalmente importantes para a humanidade moderna. 
(O’CONNEL; AIREY, 2010, p. 10). 
 

Com o passar dos tempos, todas as civilizações fizeram uso de símbolos 

para expressar e representar ideias, conceitos, leis e aplicações, tanto no âmbito 

material como no espiritual, tornando-os assim conhecidos e compartilhados. 

Dentro de matemática utiliza-se uma infinidade de sinais, símbolos, muitos dos 

quais advindos de tempos remotos, onde eram procuradas respostas para as 

indagações e incertezas, problemas gerados por curiosidades e/ou necessidades 

emergentes e urgentes da sociedade. Outros, porém, são bem mais recente. 

Entretanto, todos possuem uma identidade, mostrando e demonstrando 

situações implícitas no desenvolvimento das civilizações, desde as primitivas até 

as contemporâneas, e representam uma linguagem sistematizada de um saber, 

de um conhecimento, e carregam juntos a si significados, sentidos diferentes, 

dependendo do contexto aonde são empregados e de como são empregados. 



Isso porque, “a matemática é, por sua própria natureza, a ciência dos símbolos” 

(ALMEIDA, 2013, p. 89). 

 Aliás, os símbolos que hoje são utilizados para representar quantidades, 

os chamados algarismos, sofreram ao longo dos tempos, várias transformações 

em suas representações, ou seja, foram também se transformando em sua 

notação escrita.  

 

[...] Assim, um, dois, três, quatro, cinco... eram escritos ou entalhados 
com I       II     III     IIII     IIIII e assim por diante. [...]. À medida que a 
civilização avançava, várias culturas aperfeiçoaram esse método, 
inventando mais símbolos para números e combinando-os de diferentes 
modos para representar números cada vez maiores. (BERLINGHOFF; 
GOUVEIA, 2010, p. 65, grifo dos autores). 

 

Então, a matemática vem, ao longo dos tempos, transformando-se em suas 

representações, e também vem aperfeiçoando-se na sua representatividade, na 

sua escrita, de onde evoluiu para a utilização de símbolos em vez da utilização de 

palavras, como uma forma prática e rápida de se fazer registros numéricos. 

 

Em geral, considera-se que a primeira ocorrência da notação simbólica 
que caracteriza nossa álgebra remonta ao livro Aritmética, escrito em 
grego por Diofanto. [...] Já no livro I, ele introduz símbolos, aos quais 
chama “designações abreviadas”, para representar os diversos tipos de 
quantidade que aparecem nos problemas. O método de abreviação 
representava a palavra usada para designar essas quantidades por sua 
primeira ou última letra de acordo com o alfabeto grego. (ROQUE, 2012, 
p. 231-232). 
 

Logo, o homem passou a fazer uso de símbolos para qualquer situação 

matemática, seja ela como simples forma de representação, bem como para 

efetuar cálculos. Tem-se, portanto, símbolos numéricos, algébricos, aritméticos e 

geométricos, que trazem significados e conceitos de épocas por quais passaram. 

 

Símbolos aritméticos surgiram como abreviações da escrita nos anos 
iniciais do Renascimento, com bem pouca consistência de uma pessoa 
para outra, ou de um país para outro. Com a invenção da imprensa com 
tipos móveis no século XV, livros impressos começaram a exibir um 
pouco mais de consistência. No entanto, passou-se muito tempo antes 
que os símbolos de hoje se tornassem parte comum da aritmética 
escrita. (BERLINGHOFF; GOUVEIA, 2010, p. 73). 

 

Já no Egito antigo, por exemplo, figuravam símbolos para representar 

situações matemáticas, os quais eram utilizados para efetuar cálculos numéricos. 



 

Há certo simbolismo na álgebra egípcia. No papiro de Rhind encontram-
se símbolos para mais e menos. O primeiro deles representa um par de 
pernas caminhando da esquerda para a direita, o sentido normal da 
escrita egípcia, e o outro representa um par de pernas caminhando da 
direita para a esquerda, em sentido contrário à escrita egípcia. 
Empregavam também símbolos, ou ideogramas, para igual e para a 
incógnita. (EVES, 2004, p. 74, grifo do autor). 

 

Também, é disponibilizado vídeos, nos quais, o aluno irá observar a 

história da matemática e o seu desenvolvimento, bem como, observará símbolos 

que eram utilizados para registro e comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fórum de apresentação 

Caros alunos, aqui neste espaço você irá se apresentar para a turma. 

Vai identificar-se, dizer que série está cursando, onde estuda e mora, 

também irá registrar suas expectativas em relação ao curso. 

 

Glossário 

Vamos criar um glossário para o nosso curso. Para isso, pesquise 

termos utilizados em matemática que, em sua opinião, precisam ser 

explorados. Escolha um termo e elabore as definições a partir de uma 

pesquisa na web ou em dicionários. Lembre-se de registrar as fontes que 

você utilizou para elaborar os termos pesquisados. 

 

Quando falamos em símbolos matemáticos é necessário conhecermos a 
própria história da matemática. Assim, através dos vídeos disponibilizados nos 
links abaixo, vamos conhecer um pouco mais, sobre como algumas das 
grandes civilizações comportavam-se acerca do conhecimento matemático. 
Egito Antigo. Série Grandes civilizações – parte 1,  disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=XwzBbsK2H-Q&hd=1. Acesso em: 15 jul. 
2014. 
Também, Mesopotâmia. Série Grandes civilizações –  disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=mYPSo0BA3Xk&hd=1. Acesso em: 21 jul. 
2014. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XwzBbsK2H-Q&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=mYPSo0BA3Xk&hd=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Etapa do curso 

 

Material disponibilizado para leitura dos alunos. 

 

Origem dos símbolos matemáticos 

Sônia Aparecida Dal Moro Vockes 

 

O homem vem ao longo dos tempos utilizando símbolos para identificar 

ideias, quantidades, leis; vêm usando-os também, para a efetivação dos cálculos 

que se tornaram necessários à própria vida. 

 

Diário 1  

Neste diário, faça suas considerações acerca do texto disponibilizado 

para leitura, analisando assim, os fatos que ocasionaram o uso de 

símbolos na comunicação. 

 

 

Fórum de discussão 1 

Sabendo que o homem vem desenvolvendo-se segundo suas 

necessidades de sobrevivência, seria possível que alguns dos símbolos 

que hoje utilizamos em matemática serem oriundos de tempos passados, 

porém com significados diferentes? 

 



Então, há símbolos que são considerados numéricos, algébricos, 

aritméticos e geométricos, que denotam significados e conceitos de épocas por 

quais passaram. 

Alguns dos símbolos que hoje utilizamos perfizeram um longo caminho até 

serem realmente aceitos como indicativos de situações operacionais dentro da 

matemática. Tem-se então, a “cruz”, que é utilizada hoje para representar uma 

adição; uma pequena barra na horizontal, para representar a subtração; dois 

pequenos traços na horizontal, para representar a igualdade; um “xis” e/ou um 

ponto para a multiplicação; e dois pontos separados por uma barra na horizontal 

e/ou apenas dois pontos, para a divisão. 

Conforme Tahan (2000, p. 19), tem-se que: 

 

O emprego regular do sinal de + (mais) aparece na Aritmética Comercial 
de João Widman d’Eger publicada em Leipzig em 1489. 
Os antigos matemáticos gregos, como se observa na obra de Diofanto, 
limitavam-se a indicar a adição justapondo as parcelas – sistema que 
ainda hoje adotamos quando queremos indicar a soma de um número 
inteiro com uma fração. Como sinal de operação mais usavam os 
algebristas italianos a letra P, inicial da palavra latina plus. (grifo do 
autor). 

 

Há também o sinal que hoje entendemos como de subtração, que nada 

mais é, que um pequeno tracinho usado na horizontal e muito indica dentro das 

operações matemáticas. 

 

É interessante observar as diferentes formas por que passou o sinal de 
subtração e as diversas letras de que os matemáticos se utilizaram para 
indicar a diferença entre dois elementos. 
Na obra de Diofanto, entre as abreviaturas que constituíam a linguagem 
algébrica desse autor, encontra-se a letra grega Ѱ indicando subtração. 
Essa letra era empregada pelo famoso geômetra de Alexandria como 
sinal de operação invertida e truncada. 
Para os hindus – como se encontra, na obra de Bhaskara – o sinal de 
subtração consistia num simples ponto colocado sob o coeficiente do 
termo que servia de subtraendro. 
A letra M – e, às vezes, também m – foi empregada, durante um longo 
período, para indicar a subtração, pelos algebristas italianos. Luca 
Pacioli, além de empregar a letra m, colocava entre os termos da 
subtração a expressão DE, abreviatura de demptus. 
Aos alemães devemos a introdução do sinal – (menos), atribuído a 
Widman. Pensam alguns autores que o símbolo – (menos), tão 
vulgarizado e tão simples, corresponde a uma forma limite para a qual 
tenderia a letra m quando escrita rapidamente. Aliás, Viète – considerado 
como o fundador da Álgebra moderna – escrevia o sinal = entre duas 
quantidades quando queria indicar a diferença entre eles. (TAHAN, 2000, 
p. 34 – 35, grifo do autor). 



 Tahan (2000, p. 41) ainda observa que: 

 

O sinal x, com que indicamos a multiplicação, é relativamente moderno. 
O matemático inglês Guilherme Oughtred, empregou-o, pela primeira 
vez, no livro Clavis Matematicae publicado em 1631. Ainda nesse 
mesmo ano, Harriot, para indicar também o produto a efetuar, colocava 
um ponto entre os fatores. 
Em 1637, Descartes já se limitava a escrever os fatores justapostos, 
indicando, desse modo abreviado, um produto qualquer. Na obra de 
Leibniz encontra-se o sinal ᴖ para indicar multiplicação; esse mesmo 
símbolo colocado de modo inverso indicava divisão. (grifo do autor). 

 

Em matemática temos também a divisão, a qual nos remete sempre a uma 

repartição seja ela em partes iguais ou em partes diferentes, a qual, no entanto, 

necessita de símbolos para identifica-la. Sobre isso Tahan (2000, p. 134) explana: 

 

As formas a/b e 
b

a
, indicando a divisão de a por b, são atribuídas aos 

árabes; Oughtred, em 1631, colocava um ponto entre o dividendo e o 
divisor. 
A razão entre duas quantidades é indicada pelo sinal :, que apareceu em 
1657 numa obra de Oughtred. O sinal  , segundo Rouse Ball, resultou 

de uma combinação de dois sinais existentes – e :. (grifo do autor) 
 

Verifica-se então que no decorrer dos fatos envoltos à matemática, que os 

símbolos hoje utilizados, perfizeram grandes caminhos até chegar ao que temos. 

  

Roberto Record, matemático inglês, terá sempre seu nome apontado na 
história da Matemática por ter sido o primeiro a empregar o sinal = (igual) 
para indicar igualdade. No seu primeiro livro, publicado em 1540, Record 
colocava o símbolo Ѱ entre duas expressões iguais; o sinal =, 
constituído por dois pequenos traços paralelos, só apareceu em 1557. 
Comentam alguns autores que nos manuscritos da Idade Média o sinal = 
aparece como abreviatura de palavra est. 
Guilherme Xulander, matemático alemão, indicava a igualdade, em fins 
do século XVI, por dois pequenos traços paralelos verticais; até então a 
palavra aequalis aparecia, por extenso, ligando os dois membros da 
igualdade. 
Os sinais > (maior que) e < (menor que) são devidos a Thomas Harriot, 
que muito contribuiu com seus trabalhos para o desenvolvimento da 
análise algébrica. (TAHAN, 2000, p. 101-102, grifo do autor). 

 

Em Cajori (2007, p. 290) é possível verificar que “nos manuscritos de 

Leibniz ocorre ~ para semelhança e ~ para “igual e semelhante” ou “congruente”. 

Ainda a Leibniz é atribuído o símbolo ᶴ, utilizado em derivadas e integrais, já 

a Euler é atribuído a introdução do símbolo e, como base de um logaritmo, S, 



para denotar a semi-soma dos lados de um triângulo, ∑ para somatório e i para 

1  (cf. CAJORI, 2007). 

Quanto ao símbolo que se utiliza na extração de raízes, o qual se conhece 

como radical, não há muito tempo passou a ter a representação . Foi Descartes 

que teve a ideia de colocar uma barra sobrescrita no símbolo já então utilizado 

para identificar uma raiz √, o qual alguns acreditam ter advindo de um ponto com  

uma cauda, enquanto que outros atestam que ele é uma variação de um r 

minúsculo (cf. BERLINGHOFF; GOUVEIA, 2010). 

 

[...] em um manuscrito publicado em certa época do século XV, usam um 
ponto colocado antes de um número para indicar a extração de uma raiz 
desse número, ponto que é o embrião do nosso símbolo para extração 
da raiz quadrada. Christoff Rudolff, na sua álgebra, chama atenção de 
que “a raiz quadrada, para se ganhar tempo, é indicada no algoritmo do 
seu livro pelo símbolo  √, como √4”. Este mesmo símbolo foi usado por 
Michael Stifel. (CAJORI, 2007, p. 204). 

 

É a John Wallis, que se deve a invenção do símbolo que representa o 

infinito, o “oito deitado” (cf. EVES, 2004), que também é conhecido como 

lemniscata. Em Berlinghoff e Gouveia (2010, p. 122) vê-se que “Descartes [...] 

introduziu o símbolo   para igualdade”. Já Jakob Bernoulli, em 1694, fez alusão 

ao símbolo   como um laço de fita enrolado (cf. CAJORI, 2007). 

E há ainda muitos outros símbolos. Conforme Cajori (2007, p. 51), “o 

símbolo n! para “fatorial n” agora universalmente usado em álgebra é devido a 

Christian Kramp (1760 – 1826) de Estrasburgo que o usou em 1808.  

Por fim, como exemplarmente mostram Berlinghoff e Gouvêa (2010, p. 73), 

observa-se que “os símbolos da aritmética se tornaram universais. São muito 

mais comumente entendidos que as letras de qualquer alfabeto ou as abreviações 

de qualquer língua.”  

É muito comum hoje, falarmos em juros, porcentagens, pois vivenciamos 

isso, no comércio, nos bancos, nas dívidas e nos créditos, mas e o sinal de 

porcentagem que usamos vem de onde? 

 

[...] em algumas aritméticas especializadas do século XV encontram-se, 
por exemplo, expressões como “X p 100”, para indicar 10%. O p que 
aparece nessa expressão é a primeira letra de per (“por”). Encontra-se 
também as seguintes formas de per cento: per c

0
 e p c

0
, autoexplicativas. 



No início do século XVII, essas formas transformaram-se em per 
0
0 . Mais 

tarde, o per foi abandonado, restando apenas 
0
0 . Esse símbolo é o 

antepassado mais próximo do símbolo atual: %. (IEZZI, 2009, p. 252). 
 

Esses símbolos são entendidos universalmente, pois quando se olha já se 

sabe o que indicam dentro de matemática, porém, cada qual vem de tempos 

remotos, e carregam um significado, caracterizando assim de onde são oriundos. 

Também será visto o texto disponibilizado em forma de link, onde o aluno 

terá a oportunidade de conhecer e utilizar tal ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros cursistas, acessem o link e conheçam um pouco mais sobre os 

símbolos matemáticos. Boa leitura. 

Origem dos Sinais. Disponível em: 

http://www.somatematica.com.br/sinais.php. Acesso em: 20 jul. 2014. 

 

 
Fórum de discussão 2 

O homem vem fazendo uso de símbolos ao longo da vida, seria possível 

que alguns dos símbolos utilizados em matemática atualmente, surgiram 

com a finalidade de transmitir mensagens, descobertas que não 

deveriam ser anunciadas ao mundo? Você já viu alguns dos símbolos 

utilizados em matemática sendo usados para representar outra coisa? 

Após analisar os documentos disponibilizados faça uma reflexão sobre 

os mesmo e registre sua opinião. Interaja com pelo menos um dos 

colegas. 

Diário 

Após realizar as leituras propostas, registre suas considerações sobre os 

símbolos utilizados em matemática.  

Lembre-se, o texto deve ter entre cinco a dez linhas. 

http://www.somatematica.com.br/sinais.php


Questionário disponibilizado aos alunos no final da segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Sabemos que os símbolos são representações, dos quais o homem vem, 

ao longo do tempo, fazendo uso. Mais precisamente quem instituiu os 

símbolos de adição e subtração que hoje utilizamos? 

(  ) Albert Einstein 

(  ) Robert Recorde 

(  ) João Widman Eger 

(  ) Carl Friedrich Gauss 

 

2 – Antes da utilização do sinal = (igual) que hoje conhecemos, uma igualdade 

era indicada por qual designação? 

(  ) parecido 

(  ) aequalis 

(  ) radix 

(   ) semelhante 

 

3 – A quem é atribuído a invenção do símbolo que representa o  infinito em 

matemática, conhecido como Lemniscata, ou o “oito deitado”? 

(  ) John Wallis 

(  ) René Descartes 

(  ) Thomas Hariot 

(   ) Gottfried Leibniz 

 

4 – Em estudos realizados no papiro de Rhind é possível verificar que, já no 

antigo Egito, se utilizava símbolos para indicar operações numéricas. Para 

quais operações já se usava símbolos? 

(  ) adição e multiplicação 

(  ) divisão e subtração 

(  ) multiplicação e divisão 

(  ) adição e subtração 

 

5 – É fato que a matemática acompanha o desenvolvimento da humanidade, 

então, pode-se dizer que fatos que interferem na vida do homem surgiram em 

função da própria matemática. Qual fato surgiu devido à necessidade de fazer 

assentamentos numéricos?   

(  ) invenção da escrita 

(  ) invenção da imprensa 

(  ) aparecimento da máquina a vapor 

(  ) o surgimento do foguete 
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