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EMENTA 

    Sistemas de Numeração; O Oriente Antigo; Matemática na Grécia Antiga: períodos 
jônico, ateniense, helenístico; Os três famosos problemas: Duplicação do Cubo, 
Trissecção do Ângulo e Quadratura do Círculo; Euclides e seus Elementos; A 
matemática do mundo Árabe; A matemática na Europa: de 500 d.c. a 1600 d.c. A 
Alvorada da matemática moderna; A Geometria Analítica e outros desenvolvimentos 
pré-cálculo; O Cálculo e os conceitos relacionados. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA1 

1. Sistemas de Numeração 

1.1. Breve introdução à história dos números e dos sistemas de numeração; 

1.2. Sistemas de numeração criados pela cultura egípcia, mesopotâmica, chinesa, 

hindu e meso-americanas. 

2. O Oriente Antigo 

2.1. Matemática mesopotâmica; 

2.2. Matemática chinesa e hindu. 

 

 
1 Obs: Devido ao menor número de semanas letivas no Semestre Emergencial (total de 12), os itens sublinhados constantes nessa 
Descrição do Programa poderão ser removidos em detrimento de outros sem, no entanto, comprometer o mínimo de 75% no 
cumprimento da ementa prevista no PPC. 



3. Os três famosos problemas  

3.1. Introdução à matemática grega antiga;  

3.2. Duplicação do cubo; 

3.3. Trissecção de um ângulo qualquer; 

3.4. Quadratura do círculo. 

4. Euclides e seus Elementos 

4.1. A Biblioteca de Alexandria; 

4.2. “Os Elementos”.  

5. A matemática do mundo Árabe 

5.1. Os documentos mais antigos; 

5.2. Matemáticos do Século XIII; 

5.3. Aryabbhata, Brahmagupta e Bhaskara; 

5.4. A Casa da Sabedoria. 

6. A matemática na Europa de 500 dc. à 1600 dc. 

6.1. A importância e a influência do período helenístico; 

6.2. O século da tradução; 

6.3. Expansão dos números hindo-arábicos; 

6.4. Fibonacci, Thomas Bradwardine, Nicole d’Oresme; 

6.5. O saber no século XIII; 

6.6. O movimento renascentista. 

7. A alvorada da matemática moderna 

7.1. Ars Magna de Cardano; 

7.2. Álgebra de Bombelli; 

7.3. Françóis Viète; 

7.4. A invenção do Logarítmo; 

7.5. Notações Algébricas; 

7.6. Galileu Galilei; 

7.7. Boaventura Cavalieri. 

8. A Geometria Analítica e outros desenvolvimentos pré-cálculo 

8.1. O tempo de Fermat e Descartes; 

8.2. “O discurso do método”; 

8.3. A Invenção da Geometria Analítica; 

8.4. Fermat – o príncipe dos amadores; 



8.5. Blaise Pascal; 

8.6. Probabilidades. 

9. O Cálculo e os conceitos relacionados 

9.1. Os primórdios do Cálculo; 

9.2. O Paradoxo de Zenão; 

9.3. O Método da Exaustão; 

9.4. Sobre o Infinito; 

9.5. Newton e Leibniz; 

9.6. A família Bernoulli; 

9.7. Euler, Lagrange e Laplace. 

OBJETIVOS 

             Estudar o desenvolvimento das ideias e conceitos matemáticos de acordo com 
a época, caracterizando as razões e motivações que conduziram às grandes 
descobertas; destacar a evolução das ideias e conceitos da necessidade prática à 
formalização simbólica; estudar a história dos atuais numerais, com destaque ao zero; 
compreender as potencialidades e limites de alguns sistemas de numeração; estudar 
o surgimento e função dos símbolos matemáticos e as passagens históricas, 
geométricas, algébricas ou aritméticas que facilitam a aprendizagem da Matemática. 

METODOLOGIA 

A UC será desenvolvida por meio do Portal Didático da UFSJ e será disponibilizado e-
mail para contato com os alunos. O conteúdo proposto será desenvolvido por meio de 
atividades síncronas e assíncronas, onde serão realizados debates, estudos de textos, 
vídeos, fóruns de discussão on-line, aulas expositivas e apresentação de seminários.  
Para explicitar o cumprimento da carga horária, distribuída nas atividades síncronas e 
assíncronas, anexamos a este Plano de Ensino um cronograma detalhado, onde 
consideramos uma média de 6 horas semanais de dedicação do discente. As 
atividades síncronas serão realizadas por meio da plataforma 
https://meet.google.com, no horário previsto na grade horária do curso. As interações 
assíncronas serão realizadas/propostas no Portal Didático, com ênfase nos fóruns. 
Para que possa participar efetivamente da interação síncrona, o discente será 
orientado a organizar seus estudos e suas leituras com antecedência. Nesse sentido, 
serão fornecidos, antecipadamente, dicas de leituras, textos, vídeos, filmes, ou outros 
materiais/recursos para auxiliá-lo. Também serão elaboradas e antecipadas questões 
para motivar a reflexão, o diálogo e o debate. Será fornecido um “guia” para os alunos 
com orientações sobre o contrato didático, para que os participantes consigam 
compreender as regras das interações síncronas on-line e das interações assíncronas 
e, dessa forma, participar com maior proveito.   Os textos em pdf e os links dos vídeos 
a serem assistidos serão disponibilizados com antecedência no Portal Didático. Por 
meio dos debates on-line, via fóruns de discussão, e também dos debates nas 
interações síncronas a respeito de textos estudados e filmes exibidos, os alunos serão 
incentivados a dialogar com os pares, a exporem suas ideias e suas dúvidas, a refletir 
sobre os conteúdos trabalhados e confrontar diferentes pontos de vista. Serão criados 



três tipos de fóruns:  

Fórum de notícias - para publicar as principais informações sobre a dinâmica da 
unidade curricular, como, por exemplo, datas de avaliações, agenda de atividades, 
divulgação de eventos etc. 

Fórum café digital – que deverá funcionar como um canal aberto para a aprendizagem 
informal e trocas de experiências/leituras nem sempre diretamente relacionadas aos 
conteúdos da unidade curricular. Esse fórum poderá funcionar, também, como um 
espaço para que os estudantes conversem sobre temas variados, em interações mais 
informais. 

Fórum temático de debates  - utilizado para aprofundar os conteúdos propostos, de 
forma a manter as interações on-line e permitir a compreensão dos conteúdos 
abordados de forma interativa. Nesse espaço, também, poderão ser colocadas as 
indicações de leituras, textos, vídeos, recursos educacionais ou outros materiais 
relevantes para que o discente consiga se apropriar dos assuntos previamente e 
participe do fórum de modo mais ativo.  

De acordo com a Resolução 007, CONEP/2020, que regulamenta o Ensino Remoto 
Emergencial, será estabelecido o prazo máximo para a entrega das atividades 
avaliativas, considerando questões que podem resultar no atraso do processo de 
entrega (instabilidade da rede etc.) e esses prazos podem ser estendidos para os 
discentes com diferença funcional conforme orientação do Setor de Inclusão e 
Assuntos Comunitários - SINAC. 

Serão disponibilizadas 3 horas por semana para atendimento aos alunos, mediante 
agendamento. Esse atendimento, que será individual, poderá ser feito utilizando 
outros dispositivos digitais como whatsapp, facebook ou Skype. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados através dos seguintes instrumentos: 

- apresentação de seminários on-line (2,5 pontos); 

- elaboração de uma resenha crítica de um dos filmes assistidos (2 pontos); 

- produção de um trabalho final, cujo formato pode ser o de texto escrito (ensaio ou 
dissertação), portifólio ou produção audiovisual, acerca de um dos temas constantes 
no programa da disciplina; (3 pontos); 

- participação no Fórum Temático de debates (2,5 pontos).  

A nota final será a soma das notas obtidas nessas avaliações. Será aprovado o aluno 
que obtiver média igual ou superior a 6 e 75% de frequência às aulas. De acordo com 
a Resolução 007, CONEP/2020, o registro da frequência do discente se dará por meio 
do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será 
reprovado por infrequência. 

Ao final do semestre, o aluno poderá fazer uma avaliação substitutiva, que constará 
da produção de um texto escrito sobre temas tratados durante o semestre. Caso seja 
favorável ao aluno, a nota obtida nessa avaliação deverá substituir a menor das notas 
obtidas nas avaliações anteriores, servindo assim, para elevar a sua média final. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BOYER, C., História da Matemática, São Paulo (SP): EDUSP, 1974. 
[2] EVES, H. Introdução à História da Matemática. 2a. Edição. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1997.  
[3] ROQUE, T., História da Matemática: uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
[4] STRUIK, D. J., História concisa das matemáticas, Tradução de João Cosme Santos 
Guerreiro. Lisboa: Gradiva, 1987. 
Obs: Pode-se encontrar todos esses livros em pdf, na internet.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] CHAQUIAM, M. Ensaios temáticos: história e matemática em sala de aula. Belém: 
SBEM / SBEM-PA, 2017. 
[2] SOUTO, R. M., A história da matemática para professores do ensino fundamental-
Números e Sistemas de Numeração, Ed. SBHMat, 2005. 
[3] SOUTO, R. M., A história da matemática para professores do ensino fundamental, 
Ed. SBHMat, 2005. 
[4] SOUTO, R. M. A. Cinema e História da Matemática – entrelaços possíveis. Livraria 
da Física, 2013. 
[5] SOUTO, R. M., “O Museu de Alexandria” – ensaio em pdf; 
[6] SOUTO, R. M., “A Casa da Sabedoria” – ensaio em pdf. 
[7] WUSSUNG, H., Lecciones de Historia de las Matemáticas, Madrid, Siglo XXI de 
España, 1998. 
Obs: Pode-se encontrar [1] e [7] em pdf, na internet. [2], [3], [4], [5] e [6] serão 
disponibilizados em pdf, no Portal Didático 

 

___________________________           ____________________________ 

Assinatura do professor                     Assinatura do Coordenador 

       Data ____/_____/_____                    Data ______/______/_______ 

 

  



ANEXO I – links dos vídeos/filmes que serão utilizados no decorrer das atividades 

 

Série BBC – História da Matemática 

Episódio I: A linguagem do universo 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ6ikiVHRIo 

Episódio 2: O gênio do Oriente 

https://www.youtube.com/watch?v=KAqDGWJEaSM 

Episódio 3: As fronteiras do espaço 

https://www.youtube.com/watch?v=yeYqYMmV3QE 

Episódio 4: Rumo ao infinito e mais além 

https://www.youtube.com/watch?v=nAMvmf1hI8o&t=7s 

 

Filme “Sócrates”  

https://www.youtube.com/watch?v=5TaaT30L8yg 

 

Filme “O Homem que viu o infinito” 

https://www.youtube.com/watch?v=VrymqW5ElKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CRONOGRMA 

 

Semana Conteúdo Interações assíncronas Atividades síncronas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 

Apresentação do curso 
 

(Disponibilizar o contrato 
didático para debate no 

Fórum) 
 

 
 
 
 
 

Debate sobre o contrato 
didático no Fórum 

 

Apresentar os alunos; apresentar a 
dinâmica dos encontros síncronos; 

apresentar o Plano de Ensino; 
apresentar o contrato didático; 

descrever as interações síncronas e 
assíncronas; descrever os fóruns 

que serão utilizados e a maneira de 
participar; comentar as referências 

a serem utilizadas no curso e a 
forma de disponibilizá-las; definir 

os temas dos seminários. 
(2 ha) 

 1. Sistemas de Numeração 
1.1. Breve introdução à 

história dos números e dos 
sistemas de numeração; 

1.2. Sistemas de numeração 
criados pela cultura egípcia, 

mesopotâmica, chinesa, 
hindu e meso-americanas. 

Estudo do texto “A história da 
matemática para professores do 
ensino fundamental-Números e 

Sistemas de Numeração” 
 

Debate sobre o tema no Fórum 
 

(4 ha) 
 

 

 
 
 

02 

2. O Oriente Antigo 
2.1. Matemática 
mesopotâmica; 

2.2. Matemática chinesa e 
hindu. 

(Colocar questões para serem 
respondidas depois de assistir 

o vídeo) 

Vídeo BBC-História da 
Matemática. Episódio 2: “O 

gênio do Oriente” 
Discussão do vídeo e das 

questões deixadas para os 
alunos no Fórum  

(5 ha) 

 
 
 
 

Discussão do vídeo e das questões 
deixadas para os alunos 

(1 ha) 

 
 
 

03 

3. Os três famosos problemas 
3.1. Introdução à matemática 

grega antiga; 
 

Estudo do texto (pdf): “O 
período greco-helenístico” 

Discussão do texto “O período 
greco-helenístico” no Fórum 
Preparação dos Seminários 

(5 ha) 

 
 
 
 
 

Discussão do texto “O período 
greco-helenístico” 

(1 ha) 
 
 
 

04 

 
3.2. Duplicação do cubo; 

3.3. Trissecção de um ângulo 
qualquer; 

3.4. Quadratura do círculo. 

Filme: “Sócrates”  
Debate sobre o filme “Sócrates” 

no Fórum 
(2 ha) 

 
 
 

Apresentação de seminários: “Os 
três famosos problemas”   

Debate sobre o filme “Sócrates”  
(4 ha) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Euclides e seus Elementos 

Estudo do texto (pdf): “O Museu 
de Alexandria”; 

Vídeo “BBC – História da 
Matemática. Episódio 1: A 

linguagem do universo. Parte 6 
(Alexandria, Euclides, 

 
 
 
 
 
 



 
 

05 

4.1. A Biblioteca de 
Alexandria; 

4.2. “Os Elementos”. 

Arquimedes, Hipátia 
 

Discussão do texto e do vídeo 
no Fórum 

(5 ha) 
 

 
 
 
 

Discussão do texto “O Museu de 
Alexandria” e do vídeo “BBC – 

História da Matemática”. Episódio 
1: A linguagem do universo. Parte 

6  
(1 ha) 

 
 
 

06 

5. A matemática do mundo 
Árabe 

5.1. Os documentos mais 
antigos; 

5.2. Matemáticos do Século 
XIII; 

5.3. Aryabbhata, 
Brahmagupta e Bhaskara; 
5.4. A Casa da Sabedoria. 

Estudo do texto (pdf) “A casa da 
Sabedoria” 

 
Discussão do texto no Fórum 

(3 ha) 
 

 
 
 
 

Apresentação de Seminários: 
“Aryabbhata, Brahmagupta e 

Bhaskara”   
(3 ha) 

 
 
 
 
 

07 

 
6. A matemática na Europa 

de 500 dc. à 1600 dc. 
6.1. A importância e a 
influência do período 

helenístico; 
6.2. O século da tradução; 

6.3. Expansão dos números 
hindo-arábicos; 

6.4. Fibonacci, Thomas 
Bradwardine, Nicole 

d’Oresme; 
6.5. O saber no século XIII; 

6.6. O movimento 
renascentista. 

Estudo do texto (pdf): “O 
Ocidente Medieval” 

Preparação dos Seminários; 
Discussão do texto no Fórum 

(4 ha) 
 

 
 
 

Apresentação de Seminários: 
“Fibonacci, Thomas Bradwardine, 

Nicole d’Oresme”  
Aula expositiva “O saber no século 

XIII; O movimento renacentista”  
(2 ha) 

 
 
 

08 

7. A alvorada da matemática 
moderna 

7.1. Ars Magna de Cardano; 
7.2. Álgebra de Bombelli; 

7.3. Françóis Viète; 
7.4. A invenção do Logarítmo; 

7.5. Notações Algébricas; 
7.6. Galileu Galilei; 

7.7. Boaventura Cavalieri. 

Preparação dos Seminários 
(2 ha) 

 

Apresentação de Seminários: 
Ars Magna de Cardano 

Álgebra de Bombelli 
Françóis Viète 
Galileu Galilei 

Boaventura Cavalieri 
(4 ha) 

 
 
 
 

09 

8. A Geometria Analítica e 
outros desenvolvimentos 

pré-cálculo 
8.1. O tempo de Fermat e 

Descartes; 
8.2. “O discurso do método”; 
8.3. A Invenção da Geometria 

Analítica; 
8.4. Fermat – o príncipe dos 

amadores; 
8.5. Blaise Pascal; 

8.6. Probabilidades. 

Vídeo BBC “História da 
Matemática”. Episódio 3 – as 

fronteiras do espaço; 
Estudo do texto (pdf) “A 

Revolução Científica” 
 

Discussão do texto e do vídeo 
no Fórum; 

(5 ha) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Discussão do texto  “A Revolução 
Científica” e do vídeo “História da 

Matemática”. Episódio 3 – as 
fronteiras do espaço  

(1 ha) 
 
 

9. O Cálculo e os conceitos 
relacionados 

 
 

Aula expositiva “Os primórdios do 
Cálculo”; 



 
 

10 

9.1. Os primórdios do Cálculo; 
9.2. O Paradoxo de Zenão; 

9.3. O Método da Exaustão; 
9.4. Sobre o Infinito; 

 
 
 

Filme: “O homem que viu o 
infinito” 
 (3 ha) 

Discussão do filme no Fórum 
 

Aula expositiva “Sobre o infinito”  
Aula expositiva “Paradoxos de 

Zenão”  
(3 ha) 

 
 

 
 

11 

9.5. Newton e Leibniz; 
9.6. A família Bernoulli; 

9.7. Euler, Lagrange e Laplace. 

Preparação dos Seminários 
(4 ha) 

Apresentação de Seminários: 
Newton e Leibniz 
A família Bernoulli 

Euler, Lagrange e Laplace 
(2 ha) 

 
12 

 
Avaliação final 

Redação do trabalho final 
Avaliação do curso no Fórum 

(4 ha) 

Autoavaliação; Avaliação do curso 
(2 ha) 

 

Distribuição da carga horária (72 ha):  

- aulas síncronas: 26 ha (36% da carga horária) 

- interações assíncronas (leituras, filmes, participação nos fóruns, preparação dos seminários e tarefas 
avaliativas):  46 ha (64% da carga horária). 

 


