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Resumo 

 

A matemática está presente na vida de todas as pessoas, seja para quantificar ou 
calcular, por isso é necessário conhecer sua história. A matemática é um esforço 
humano continuado, sendo resultado cultural de anos de pesquisa. É criada por 
pessoas em diferentes períodos e lugares. Saber mais sobre essa ciência ajuda a 
entender como a matemática se relaciona com outras atividades humanas. Saber 
que, por exemplo, os números teriam surgido da necessidade de contagens de 
animais e da produção e armazenamento de alimentos podem nos levar a um 
entendimento mais profundo da matemática por meio de sua história. Não se sabe 
exatamente quando a matemática começou, porém, toda civilização que 
desenvolveu a escrita também apresenta evidências sobre conhecimento da 
matemática a respeito dos números. Com base neste contexto, o presente estudo 
tem como objetivo apresentar os resultados obtidos através da implementação de 
um projeto de intervenção pedagógica que trata de Diferentes Sistemas de 
Numeração. Esse projeto foi desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) no ano de 2010, junto aos alunos do 5ª série do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Maria Pereira, Município de Leópolis – Pr. O 
projeto envolveu História e Educação Matemática, abordando os diferentes sistemas 
de numeração como parte da matemática, mostrando que o desenvolvimento de 
alguns sistemas de numeração esteve vinculado à necessidade e preocupações 
sócio-econômico-culturais de determinados povos. 
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1  Introdução 

 

A disciplina de Matemática é vista por muitos alunos e também pela 

sociedade como uma disciplina difícil, complexa e com conteúdo definido. 

É importante entender a história da matemática, no contexto da prática 

escolar, como um dos objetivos primordiais da disciplina, qual seja, que os 

estudantes compreendam a natureza da matemática e sua relevância na vida da 

humanidade. 

 

A própria história da matemática mostra que ela foi construída como 
resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, 
motivadas por problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculos de 
créditos etc.) (BRASIL, 1998, p.40). 

 

A história deve ser o fio condutor que direciona as explicações dadas aos 

porquês da matemática. Assim, pode promover uma aprendizagem significativa, pois 

propicia ao estudante entender que o conhecimento matemático é construído 

historicamente a partir de situações concretas e necessidades reais (MIGUEL & 

MIORIM apud PARANÁ, 2008, p.66). 

Raras são as pessoas que se interessam por história da ciência em geral, e 

particularmente, por história da matemática. É uma pena, pois a história mostra quão 

difícil foi chegar a este estágio de nossa civilização e como é necessário 

compreender a matemática desde suas origens, pois os povos das antigas 

civilizações desenvolveram os primeiros conhecimentos que vieram compor a 

matemática conhecida hoje. Baseado neste contexto este estudo pretende 

contribuir, ampliando o conhecimento acerca da origem e evolução dos números no 

decorrer da historia e os diferentes sistema de numeração e suas notações que 

foram criadas para suprir as necessidades do homem.  
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2  Fundamentação Teórica 

 

O uso dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, nos parece tão evidente que 

chegamos considerá-los como uma aptidão inata do ser humano. É preciso 

conhecer a história de que os números foram criados, transmitidos ao longo dos 

anos para diferentes povos e entender que nem sempre foram como se apresentam 

atualmente. 

Os povos das antigas civilizações desenvolveram os primeiros 

conhecimentos que vieram compor a matemática conhecida hoje. Há menções na 

história de que os Babilônios, por volta de 2000 a. C. acumulavam registros do que 

hoje podem ser classificados como álgebra elementar. Foram os primeiros registros 

da humanidade a respeito de ideias que se originaram das configurações físicas e 

geométricas da comparação de formas, tamanhos e quantidades (RIBINIKOV apud 

PARANÁ, 2008, p.38). Entretanto no Oriente ocorreram produções matemáticas 

entre os hindus, árabes, persas e chineses que se configuram como importantes 

avanços relativos ao conhecimento algébrico (MIORIN, apud PARANÁ, 1998, p.39). 

Em todas as formas de cultura e sociedade, mesmo as mais rudimentares, 

encontramos alguns conceitos de números associados a algum processo de 

contagem. Pode se dizer que o processo de contagem consiste, inicialmente, em 

fazer corresponder os objetos a ser contados com as partes do corpo: os dedos da 

mão, os artelhos do pé, etc. 

Ao longo da história, diferentes civilizações se organizaram em grupos, 

cuidavam de animais, produziam e estocavam alimentos. Paralelamente a essas 

atividades, desenvolveram o sentido de quantificação por questão de sobrevivência. 

Para Caraça (1989, p.3): 

Toda, a gente sabe com as necessidades da vida corrente exigem que, a 
cada momento, se façam contagens – o pastor para saber se não perdeu 
alguma cabeça de seu rebanho, o operário para saber se recebeu todo o 
salário que lhe é devido, a dona de casa ao regular suas despesas pelo 
dinheiro que dispõe, e o homem de laboratório ao determinar o número 
exato de segundo que deve durar uma experiência – todos se impõe 
constantemente, nas mais variadas circunstanciais, a realização de 
contagens. 
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O Conhecimento dos números foi fundamental na evolução da história do 

homem, desde as épocas mais remotas, como evidenciadas em vestígios que 

provam a sua importância. Hoje, os números estão presentes em qualquer atividade 

humana, desde a forma mais simples até a mais complexa. Contar terá sido uma 

das primeiras “atividades” matemáticas da humanidade. 

Como afirma Boyer (1996, p. 1): 

Noções primitivas relacionadas com os conceitos de número, grandeza e 
forma podem ser encontradas nos primeiros tempos da raça humana, e 
vislumbre de noções matemáticas se encontra em forma de vida que 
podem datar de milhões de anos antes da humanidade. 

 

Por isso é difícil imaginar uma sociedade sem a matemática. É fácil perceber 

que a história dos números se confunde com a própria história dos povos primitivos. 

A necessidade de registrar essas contagens levou ao desenvolvimento da escrita à 

criação de símbolos de vários sistemas de numeração de diferentes civilizações, 

inclusive do sistema de numeração que atualmente conhecemos. 

No decorrer da história, o ato de contar e registrar quantidades por meio de 

símbolos não foi uma atividade simples. Ao deixar de ser nômade, com o surgimento 

da agricultura e pecuária, há cerca de 30.000 anos, nossos antepassados 

começaram a se preocupar em registrar quantidades. 

Esses registros eram realizados de diversas maneiras, porém havia a 

característica de associação um a um. Acredita-se, por exemplo, que, para 

quantificar seu rebanho, o homem separava uma pedra para cabeça de gado, 

formando assim um montinho de pedras que representavam esse rebanho. Outra 

maneira era registrar quantidades fazendo riscos em pedras, ossos, pedaços de 

madeira ou, ainda, associando aos dedos das mãos e aos artelhos dos pés. Com o 

passar do tempo os métodos de contagem e registro de quantidades foram 

desenvolvidos, algumas civilizações começaram criar símbolos e sistema de 

numeração próprio. 
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2.1 Diferentes Sistemas de Numeração 

           

2.1.1 Sistema de Numeração Egípcio 

   

A civilização egípcia é uma das mais antigas, com cerca de 6.000 anos de 

existência. Desenvolvida às margens férteis do rio Nilo, fonte de água, alimento e 

utilizado como via de transporte, a civilização egípcia criou um sistema de 

numeração cujos símbolos eram chamados hieróglifos. 

Os hieróglifos egípcios são, de fato, quase todos tirados da fauna e da flora 

do Nilo, e os instrumentos ou utensílios que esta escrita “copiou” eram utilizados no 

Egito pelo menos desde o início do quarto milênio antes da nossa era (IFRAH, 1985, 

p.157). 

  

 
 

Figura 1: Sistema de numeração egípcio 
Fonte: Nucibmlenematematica. blogspot.com 

 

No sistema de numeração egípcio, a quantidade dez não era escrita por 

meio da representação de dez unidades -           -, mas sim por um símbolo 

único que representa essa quantidade - . Isto significa que um símbolo  valia por 
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dez símbolos . Da mesma forma, dez símbolos  eram substituídos por um ; um 

 valia por dez  e assim por diante. 

Eles contavam formando grupos de dez, como nós fazemos hoje, no nosso 

sistema de numeração: dez unidades formam a dezena, dez dezenas formam a 

centena, dez centenas formam o milhar, etc. 

Assim como o nosso, o sistema numérico egípcio é decimal ou, com outras 

palavras, dizemos que ele tem base dez. 

Para representar certo número, o símbolo de cada classe decimal era 

repetido tantas vezes quantas fossem necessárias. Observemos os exemplos; 

  

                                  20 →    

33 →       

142 →         

                  

1500 →     

                     
                                              
 

                                               2.345 →             

                                             

 

2.1.2 Sistema de Numeração Babilônico 

 

              Os babilônios viviam nos vales dos rios Tigres e Eufrates. Essa região era 

chamada Mesopotâmia, que quer dizer “terra entre rios” e atualmente pertence ao 

Iraque, no Oriente Médio. 
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Por volta de 2000 a.C., os babilônios gravavam seus símbolos numéricos em 

tábuas de argila, que depois eram cozidas para serem preservadas. Usavam dois 

símbolos, cujos valores, assim como os egípcios eram adicionados. 

                                    

                                      Cravo              Asna 

Figura 2: Sistema de numeração babilônico 
Fonte: www.mundoeducacao.com.br/matematica/sistema-n... 

 

O símbolo do cravo representava a unidade e o símbolo asna representava 

a quantidade dez. Segundo Ifrah (1985, p.237):  

 

Esta numeração utilizava propriamente apenas dois algarismos: Um cravo 
“Vertical representando a unidade e uma “asna” associado ao número 10 
(signos cuja grafia é denominada “cuneiforme” em virtude de seu aspecto 
em forma de “cunhas e de “Cravos”). E os números de  1 a 59 eram 
representados de modo aditivo, repetindo cada um desses dois signos 
tantas vezes quantas fosse necessário.  

 

Os números de um a nove no sistema de numeração babilônico eram 

representados como abaixo: 

                1               2                3                4                 5 

                                                    

              
                  

                 6                7                  8                  9 

                                       

                                       

                                                             

 

E para escrever dez, eles usavam o mesmo símbolo, porém em posição 

horizontal, veja os números de dez a vinte: 
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10              11                   12                    13                    14 

                                                  

                                                                                            

    15                         16                            17                                              

                                  

                                                                             

                               

     18                          19                            20 

                                     

                                 

                                     

 

Os números cinquenta e nove eram escrito dessa maneira: 

                                                             

                                             

                                                        

Para compreender como eles escreviam os números de sessenta em diante, 

vamos observar a tabela. 

 

         61 

         63 

         70 

              72 

               81 

 
Quadro 1: Sistema de numeração da Babilônia 
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A numeração dos babilônicos é de base sessenta. Na numeração egípcia,   

   significa um grupo de 10 mais dois. Na numeração babilônica,      

significa um grupo de sessenta mais três. O símbolo da esquerda, separado dos 

outros três, vale sessenta.         

                 = 63 

                                    60     +      3 

 

                                                             = 81 

      60     +       21 

 

                                                        = 143 

    2 x 60     +      23 

 

O sistema numérico da babilônia exige alguns cuidados em sua 

representação. Seus símbolos são parecidos e o que muda é a distância entre eles. 

Qualquer representação menos cuidadosa, certamente causaria confusão. 

Os números de 1 a 59 eram representados de modo aditivo formando 

unidades de primeira ordem; os de sessenta em diante constituíam as unidades de 

segunda ordem. Embora poucos historiadores apresentem o símbolo que representa 

a ausência de unidades, ou seja, o zero, este símbolo existiu no sistema de 

numeração Babilônico. Sendo importante e necessário porque caracterizava o 

sistema posicional, pois ele permitia diferenciar a quantidade 1 da quantidade 60. 

                                                                        

                                 1                                               60                      

Alguns vestígios dessa antiga civilização nos acompanham até os dias de 

hoje. Na contagem do tempo, sessenta segundos compõem um minuto e sessenta 
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minutos compõem uma hora. Essa contagem por grupos de sessenta é devida à 

base sessenta do sistema de numeração babilônico (IMENES, 1997, p. 31). 

 

2.1.3 Sistema de Numeração Maia 

 

Os maias já viviam na América muito antes de ela ser descoberta por 

Cristóvão Colombo. Por volta de 500 anos de nossa era, eles usavam um sistema 

de numeração de base 20, isto é, agrupavam de 20 em 20 suas quantidades. Os 

números eram representados por uma combinação de pontos e traços. 

          
 

Figura 3: Sistema de numeração maia 
Fonte: estereotipo.wordpress.com 

 

O primeiro símbolo que lembra uma concha representa o nada, já o ponto 

representa a unidade e o traço horizontal, a quantidade cinco. Segundo Ifrah (1999, 

p.301): 

 

Os maias estavam interessados na contagem do tempo e nas observações 
astronômicas. Esse interesse justifica o motivo pelo qual o sistema não é 
todo vigesimal, e possui uma irregularidade mudando na terceira ordem 
para os múltiplos de 360. 
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               Cada número superior a 20 era escrito em seguida numa coluna vertical com 

uma fileira para cada ordem de unidades. Para os números compostos de duas 

ordens, colocava-se o algarismo das unidades simples na parte de baixo e o 

algarismo das vintenas na de cima. Assim: 

 

 
Figura 4: representação maia da quantidade 20 
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/ 
2008/08/o-sistema-de-numerao-dos-maias.html 

 

 

As demais quantidades eram representadas do seguinte modo. 

           

 

 

Figura 5: Representação maia de algumas quantidades 
Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000398/0000002344.jpg
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Para que cada algarismo ficasse em sua posição no caso em que as 

unidades de uma determinada ordem viessem a faltar, os sábios maias inventaram o 

zero.  Conceito ao qual foi atribuída, por razões que hoje nos escapam uma forma 

bastante semelhante a uma concha ou uma casinha de caracol. Eles realmente 

inventaram o zero (IFRAH, 1985, p.253). 

 

2.1.4 Sistema de Numeração Romano 

   

Outro sistema de numeração antigo é o romano. Esse sistema foi 

amplamente utilizado na Europa até o século XIV e ainda hoje é utilizado em 

diversas situações, como nos mostradores de alguns relógios, na escrita dos 

números dos séculos, na numeração de capítulos de livros e de leis, na designação 

de reis e papas de mesmo nome, etc. 

No sistema de numeração romano são utilizados sete símbolos que 

correspondem às letras maiúsculas do alfabeto latino. 

 

 
Figura 6: Sistema de numeração romano 

Fonte: www.culturamix.com/.../2009/10/numero-3.jpg 
 

 

Os demais números eram escritos combinando os símbolos que aparecem 

no quadro. 
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Na numeração romana, os símbolos I, X, C e M, podem se repetir até três 

vezes. Já os símbolos V, L, D, só podem aparecer uma única vez (SOUZA; 

PATARO, 2009, p 28). Veja alguns exemplos: 

 

V I = 6 

X X V I I = 27 

C LX X X I V = 184 

M M M C D L X X I V = 3474 

 

Para Ifrah (2001, p. 185) “[...] os romanos acabaram complicando este 

sistema introduzindo nele a regra segundo a qual todo signo numérico colocado a 

esquerda de um algarismo de valor superior é abatido”, por exemplo: 

 

IV = 5 – 1 

IX = 10 – 1 

XIX = 10 + 10 – 1 = 20 -1 

XL = 50 – 10 

XC = 100 –10 

CD = 500 – 100 

CM = 1000 –100 

 

Assim um povo que atingiu em poucos séculos um elevado nível técnico 

conservou curiosamente, durante toda sua existência um sistema complicado, não 

operatório, e comportando um arcaísmo de pensamento característico (IFRAH, 

1985, p.186). 
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2.1.5 Sistema de Numeração Indo-arábico 

 

A civilização hindu se desenvolveu no vale do rio Indo (que atualmente faz 

parte do Paquistão). Os matemáticos e astrônomos hindus criaram ao longo do 

tempo, um sistema de numeração cujo documento mais antigo é um livro publicado 

há, aproximadamente, 1.500 anos. 

O sistema de numeração utilizado atualmente, na maioria de nossas culturas 

contemporâneas, é denominado sistema indo-arábico. Trata-se de um sistema 

decimal, daí por que usualmente nos referimos a ele chamando-o de sistema de 

numeração decimal. A palavra decimal tem sua origem na palavra latina “decem,” 

que significa dez, pois, assim como vários sistemas de numeração antigos, o nosso 

sistema atual tem base dez, ou seja, os agrupamentos são sempre feitos de dez em 

dez. Isso pode ter ocorrido, provavelmente, por que o homem tem dez dedos e usa 

as mãos para contar. 

A denominação indo-arábico para o nosso sistema de numeração deve-se 

ao fato de seus símbolos e suas regras terem sido inventadas pelo antigo povo 

indiano e divulgados pelos árabes. 

Sabe-se que desde o século III a.C. eram utilizados na Índia símbolos 

gráficos para identificar os números, isso por que foram encontradas inscrições em 

pedra desse período. Nessas inscrições ficava claro que Indus adotavam nove 

símbolos independentes para representar quantidades de 1 a 9.  

Como não podiam representar os números grandes por algarismos, eles 

tiveram desde muito cedo a ideia de exprimi-los, como se diria hoje ,”por extenso”. 

Sem o saber, eles tomavam o caminho que os levaria um dia à descoberta do 

princípio de posição e, consequentemente, a criação do zero. Apesar de oral, esta 

numeração foi de excelente qualidade (IFRAH, 1989, p.267).  

Era atribuído um nome particular a cada um dos nove primeiros números 

inteiros: 
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eka dvi tri catur pañca sat sapta asta nava 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

E Também atribuía as potências de 10 nomes totalmente independentes uns 

dos outros: 

 

10 dasa 

100 sata 

1000 sahasra 

10.000 ayuta 

100.000 laksa 

1.000.000 prayuta 

10.000.000 koti 

 

 

Abu Jafar Muhamed Ibn Musa AL-Khowarizmi, matemático, astrônomo e 

geógrafo mulçumano do século IX, foi um dos responsáveis pela divulgação do 

sistema de numeração indo-arábico na Europa. Seus trabalhos de aritmética, 

álgebra e geometria foram traduzidos para o latim e influenciaram definitivamente o 

ocidente.   

No entanto os europeus demoraram muito para aceitar a novidade. Nessa 

época, os cálculos eram realizados em ábacos, e apenas uma casta privilegiada 

sabia manusear essas calculadoras, os demais viviam na mais completa ignorância 

(GORDON, 2002, p. 28). 

Segundo Duarte (1987, p. 22-24), houve forte resistência à aceitação da 

utilização dos símbolos pagãos na Europa. Essa resistência só foi vencida depois 

que a expansão do comércio europeu tornou mais forte que os preconceitos 

culturais a necessidade de um sistema numérico que servisse ao cálculo. 
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Quando se viram diante da numeração e dos métodos de cálculo vindo da 
Índia, os árabes tiveram suficiente presença de espírito para apreciar suas 
vantagens, reconhecer sua superioridade e adotá-los. Ao contrário, os 
cristãos da Europa ficaram tão agarrados os seus sistemas arcaicos e foram 
tão reticentes diante da novidade que foi preciso esperar durante séculos 
até que o triunfo do algoritmo, como era então denominado o cálculo 
escrito, fosse finalmente total e definitivo (IFRAH, 1989, p. 303 – 304). 

     

Mas de qualquer forma, o nome de AL-Khowarizmi se tornou o símbolo da 

importância da matemática árabe. Dele surgiram termos como algoritmo e também 

algarismo, este último termo é utilizado para designar os símbolos do nosso atual 

sistema de numeração. 

Os símbolos do sistema indo-arábico nem sempre tiveram a forma que 

conhecemos hoje.  

 

 

Figura 7: Sistema de numeração indo-arábico não posicional 
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 

 

Inicialmente, o sistema hindu não utilizava o zero e caracterizava-se como 

não posicional. A partir do momento que eles aprimoraram o sistema existente para 

um posicional foi necessária à criação de um símbolo para representar o nada, ou 

seja, o nada existente na posição indicada. O zero foi uma das grandes invenções 

dos hindus e no século IX o sistema indiano já apresentava um símbolo para o 

mesmo. 
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Figura 8: Sistema de numeração indo-arábico posicional 
             Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 

Outra questão a ser analisada é a mudança do traçado dos símbolos 

numéricos, pois antes da invenção da imprensa, no século XV, os livros eram 

copiados manualmente. Como cada copista tinha uma caligrafia própria, as letras e 

os símbolos para representar números foram sofrendo muitas modificações durante 

todos esses séculos de cópias manuais. Além disso, como o sistema de numeração 

criado na índia foi adotado pelos árabes e passado aos europeus, é natural que a 

forma de escrever os dez algarismos fosse sofrendo alterações (IMENES, 1992, 

p.39). 

                           

Figura 9: Evolução do traçado dos símbolos do sistema de numeração indo-arábico                                                                                     
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 
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Atualmente, na Arábia, há a coexistência de dois traçados simbólicos, como 

apresentado na figura 10. 

 

 

Figura 10: Símbolos do sistema de numeração da Arábia 
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 

Na Índia, também há o reconhecimento de dois traçados simbólicos (figura 

11). 

 

Figura 11: Símbolos do sistema de numeração da Índia 
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 

E quanto a nós, hoje em dia, representamos os dez algarismos com o 

traçado apresentado na figura 12. 

 

 

Figura 12: Símbolos do sistema de numeração Indo-arábico 
Fonte: http://historiadosnumeros.blogspot.com/2008_08_01_archive.html 

 

O traçado dos algarismos sofreu várias mudanças, devido ao fato de todos 

os registros da época ser escritos a mão. Com a invenção da imprensa, a forma dos 

numerais foi fixada. A influência da imprensa foi tão estabilizadora que os algarismos 

atuais têm, essencialmente, a mesma aparência dos do século XV. 
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Todos esses fatos históricos contribuíram para a evolução dos números e 

dos sistemas de numeração. Atualmente o sistema de numeração indo-arábico tem 

se mostrado eficiente e prático sendo adotado por grande parte dos países, inclusive 

pelo Brasil. 

 

2.2 Avaliação 

 

No processo educativo, a avaliação deve atuar tanto como meio de 

diagnóstico do processo ensino e aprendizagem, quanto como instrumento de 

investigação da prática pedagógica. Assim a avaliação assume uma dimensão 

formadora, uma vez que, o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação 

dela, mas também permitir que haja uma reflexão sobre a ação da prática 

pedagógica (PARANÁ, 2008, p.31). 

Segundo Cury (2005), a avaliação da aprendizagem é uma das ações mais 

difíceis do processo de ensino e de aprendizagem, em qualquer disciplina. Na área 

de ciências exatas, especialmente na matemática, a correção de trabalhos e provas 

é o momento em que o professor se vê frente ao resultado do seu trabalho e muitas 

vezes essa experiência não é agradável. 

Diante disso o processo avaliativo argumenta Cury (2005), deve ser contínuo 

observando o comprometimento e desenvolvimento do aluno, bem como o processo 

de conhecimento sobre os diferentes sistemas de numeração, considerando as 

noções que os alunos trazem, decorrentes de sua vivência, relacionando-os com o 

novo conhecimento. Para a pesquisadora em geral são utilizados três tipos de 

avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 

Na avaliação diagnóstica são analisadas as habilidades e dificuldades dos 

alunos, ou seja, seus conhecimentos prévios sobre o assunto a ser abordado. 

(CURY, 2005). Especificamente, neste projeto essa avaliação será realizada para 

analisar o conhecimento dos alunos a respeito dos números e dos diferentes 

sistemas de numeração.  
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Na avaliação formativa, serão observados o desenvolvimento do processo 

ensino e aprendizagem, por meio da realização de diferentes atividades, como 

leitura de textos envolvendo a história dos sistemas de numeração e atividades 

relacionadas a tais sistemas. 

Na avaliação somativa, pretende-se observar o desempenho do aluno, 

durante as aulas e atividades realizadas com o intuito de ver como o aluno 

compreendeu o conteúdo estudado, procurando analisar se os objetivos propostos 

foram alcançados. Em todas as avaliações referentes aos sistemas de numeração 

serão atribuídas notas de acordo com o sistema de avaliação vigente. 

 

  3  Metodologia       

 

Caracterizando o conhecimento matemático como um conhecimento que 

tem uma longa história, que não está pronta e acabada. Na elaboração do projeto 

Diferentes Sistemas de Numeração foram realizados pesquisas bibliográficas a fim 

de dar fundamento teórico ao trabalho proposto. Buscou-se referências bibliográficas 

em livros e artigos que tratam de Sistemas de Numeração e, também, o tema 

avaliação, tendo como referência a autora Helena Cury. 

Juntamente com o projeto foi elaborada uma proposta didático-pedagógica 

(unidade temática), com ações e atividades a serem desenvolvidas em conjunto, 

professora e alunos, com objetivo de ampliar o conhecimento acerca da origem e da 

evolução dos números no decorrer do tempo, conhecendo as necessidades práticas 

que levaram à criação dos números. Portanto, não se trata apenas de incluir a 

historia da matemática como elemento de curiosidade, mas de apresentá-la como 

um recurso metodológico que está à disposição dos professores para o 

desenvolvimento de um trabalho mais satisfatório. 

Contudo, aqui chamamos a atenção para uma parte da história da 

matemática. Em contato com sistemas não decimais, os alunos poderão aprender a 

respeitar os valores e a produção de outras culturas, além de conhecer a história e a 

evolução dos números usados atualmente no mundo e em nosso país. 
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Foram estabelecidos contatos com a Direção e Equipe Pedagógica da 

Escola Estadual Maria Pereira, estabelecimento de ensino no qual seria executado a 

proposta didático-pedagógica. Houve uma boa receptividade, com apoio e liberdade 

necessária para a aplicação dos trabalhos. 

No terceiro período o Projeto e a Proposta didático-pedagógica foram 

apresentados ao grupo de trabalho em rede (GTR), que é um curso de capacitação 

online com duração de 62 horas, voltado para os professores da Rede Estadual de 

Ensino do Paraná. Neste mesmo período o professor PDE implementa as ações 

previstas em seu Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, para que as 

mesmas possam ser revistas ainda durante o processo, visando assegurar uma 

relação entre teoria e prática.  

Para a realização do trabalho foram utilizadas duas aulas semanais com a 5ª 

série, contendo 25 alunos. 

Como exemplo, serão apresentadas algumas das atividades que foram 

realizadas: 

Atividade 1 

Foi pedido aos alunos que respondessem algumas questões relacionadas 

aos números. Com a realização desta atividade foi possível observar e identificar o 

conhecimento prévio dos alunos sobre os números e os diferentes sistemas de 

numeração, sendo também utilizada como avaliação diagnóstica, verificando suas 

habilidades e dificuldades sobre o assunto a ser estudado. 

Atividade 2 

Numa outra semana foi entregue aos alunos textos contendo um breve 

histórico, extraído da fundamentação teórica da Unidade Temática, sobre os 

números e os diferentes sistemas de numeração (Egípcio, Babilônio, Maia, Romano 

e Indo-arábico) no qual foi feita leitura e comentários. Observando-se o interesse 

dos alunos pela história na matemática, quanto à contribuição de cada civilização 

para a invenção dos números. 
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Atividade 3 

              Foram formados grupos entre os alunos para que os mesmos inventassem 

um sistema de numeração com símbolos próprios para depois apresentá-los aos 

outros grupos. Tendo como objetivo compreender como seria inviável, se cada país 

atualmente utilizasse um sistema de numeração próprio. 

Atividade 4 

Para observar o conhecimento e o traçado dos sistemas de numeração 

estudados, foi proposto aos alunos que representassem alguns números 

importantes para eles (data de nascimento, idade, ano vigente, número que mais 

gosta etc.) e alguns citados pelo professor. 

Após a realização deste projeto, pensando na avaliação somativa, 60% da 

nota bimestral foram destinadas às atividades. Foi possível perceber que os alunos 

se manifestaram positivamente com relação ao trabalho desenvolvido, como 

apresentado a seguir.  

Não sabia que haviam existido outras maneiras para se escrever 

os números (aluno A). 

Foi muito divertido, cada equipe inventar seu próprio sistema de 

numeração (aluno B). 

Ficaria muito complicado se cada país utilizasse um tipo de 

sistema de numeração. O sistema de numeração atual é o 

melhor, fácil de escrever (aluno C). 

              

Juntamente com a avaliação diagnóstica realizada no início da 

implementação do projeto realizou-se também a avaliação formativa, na qual foi 

observado o desenvolvimento e participação dos alunos na realização das 

atividades propostas em sala de aula, bem como as atividades preparadas pela 

professora. As avaliações, sejam diagnóstica, somativa ou formativa foram 

realizadas durante a implementação de toda produção didático-pedagógica. 
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Conclusão 

 

A prática pedagógica realizada durante a intervenção escolar confirmou a 

eficiência da história como recurso pedagógico. 

Ao incorporar a história em suas aulas o professor estará contribuindo para o 

reconhecimento de que a matemática é criada pelo ser humano ao longo dos anos, 

e que a mesma faz parte do dia-a-dia do aluno. 

Por meio deste trabalho, que além de ter sido bastante motivador para 

minha prática profissional, percebe-se que a história na matemática no ensino 

fundamental ajudou a despertar o interesse dos alunos nas aulas, fazendo com que 

os mesmos participassem das atividades propostas de forma ativa.  

Os alunos desenvolveram as atividades individuais e em equipe de maneira 

satisfatória, interpretando de modo crítico como é mais viável o uso do sistema de 

numeração vigente. 

              A história pode colaborar com a aprendizagem do aluno, fazendo com que 

ele compreenda melhor o mundo em que vive, despertando a curiosidade de como 

surgiram tais conteúdos de matemática e em especial os números e os diferentes 

sistemas de numeração. 

Não se sabe quando começou a matemática, mas acredita-se que toda a 

civilização que desenvolveu a escrita, também possuía conhecimento matemático. 

Ao final do projeto, concluímos juntamente com os alunos que essa invenção 

humana – os números e os diferentes sistemas de numeração – serviram de grande 

base para a consolidação do sistema de numeração indo-arábico, o qual é 

atualmente reconhecido como uma linguagem universal. 

Transformar a prática pedagógica é um processo longo e nós professores 

devemos estar preparados para remodelar o ensino, de forma a promover atitudes e 

comportamentos que ajudem a entender que a matemática contribui com outras 

atividades humanas. 
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Pretendo aplicar as atividades desenvolvidas neste projeto novamente nos 

próximos anos, percebendo que o trabalho foi eficiente e ofereceu condições para o 

aprendizado dos Diferentes Sistemas de Numeração. 
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