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APRESENTAÇÃO 

Na construção desta Unidade Didática sobre Números Inteiros, por meio da 

História da Matemática, guiou-nos a ideia de tomar a Matemática como uma 

atividade humana em construção, como qualquer área de estudos. Isso porque, 

como evidencia a vivência no meio escolar, os livros didáticos, os quais ocupam 

importante papel na prática pedagógica do professor, costumam apresentar a 

disciplina como conhecimento concluído e estabelecido. Acepção que muitos 

docentes endossam, com prejuízo para os alunos, visto que não há lugar para 

análises críticas, discussões e formulação de hipóteses.   

Em acréscimo, essa visão de ensino de conteúdos estanques costuma  

agravar a relação do aprendiz com essa disciplina tão essencial do conhecimento 

humano. Em relação a isso, sente-se no cotidiano escolar o distanciamento de 

grande parte dos estudantes de uma matéria que é ainda ensinada com 

metodologias inadequadas, que pouco oferecem para melhorar a relação do aluno 

com ela. 

Conforme as Diretrizes Estaduais do Paraná (DCE) de Matemática (PARANÁ, 

2008), qualquer mudança de foco na metodologia de ensino demanda um professor 

que se proponha a desenvolver-se intelectual e profissionalmente, por meio da 

reflexão sobre sua prática, tornando-se um educador matemático e um pesquisador 

em formação permanente. Em suma, o professor deve estar disposto à pesquisa de 

meios para superar os desafios pedagógicos impostos por sua prática. 

     A visão de Matemática assumida nesta Unidade Didática é contrária àquela 

dominante nos livros didáticos, que a considera como matéria pronta e terminada, 

tanto que os capítulos, naqueles manuais, são organizados linear e 

sequencialmente, como que isentos de contradições. 

   Com base em contextualizações sobre a História da Matemática, como 

auxiliadora no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, no Projeto de 

Pesquisa do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), questionava-se 

como a História da Matemática poderia contribuir para a compreensão no ensino do 

conteúdo de Números Inteiros para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 



      O uso da tendência metodológica, História da Matemática, implica que se 

leve em conta o trabalho de reflexão e apuramento para a solução das hesitações, 

dúvidas e contradições que apareceram no percurso histórico da disciplina, para que 

se desenvolva a percepção de que a Matemática surgiu para resolver problemas 

práticos e que sempre se impuseram e se impõem novos problemas. 

      Assim, a Unidade Didática tem como objetivo o ensino do conteúdo dos 

Números Inteiros para alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental.  

  

MATERIAL DIDÁTICO 

Números para todo lado! 

Ao andar na rua, por meio da simples observação, vemos que os números 

estão por toda parte. A numeração das casas, o Código de Endereçamento Postal 

(CEP), os números de telefone, as páginas de livros, jornais e revistas e as cédulas 

de dinheiro ou as moedas. Isso para mencionar apenas as situações mais evidentes. 

          Mas os números também são utilizados em cálculos que fazem parte de nosso 

dia a dia. A maioria das coisas inventadas pelo homem envolve cálculos 

matemáticos (IMENES; LELLIS, 1999). Por exemplo, a mesa ou a carteira sobre as 

quais comemos ou estudamos foram primeiramente desenhadas com base em 

cálculos. O mesmo podemos dizer do copo, da garrafa, da geladeira, da televisão e 

do celular. Como negar a presença da matemática no nosso cotidiano? 

         Mas será que nós poderíamos viver sem os números? Mesmo que 

desejássemos ter nascido no tempo das cavernas, não escaparíamos da 

matemática, pois os estudos arqueológicos encontraram registros de contagem de 

mais ou menos 30.000 anos a.C (IMENES; LELLIS, 1999). 

O aparecimento do conceito de número 

         Sempre que precisamos determinar uma quantidade, ou seja, quando fazemos 

a pergunta iniciada com “quantos”, nossa primeira ação geralmente é iniciar uma 

contagem. Mas como faziam nossos antepassados remotos, quando necessitavam 

contar, se não conheciam os números nem sabiam contar? 

         Mas então como apareceram os números? Para responder a essa pergunta 

precisamos ter uma noção de como viviam esses homens e quais eram suas 



necessidades. Para se alimentar, naquele tempo, o homem caçava, pescava e 

colhia frutos. Para morar, usava cavernas; para se defender, usava paus e pedras. 

         Porém, esse jeito de viver foi mudando aos poucos. Já se tornava difícil 

encontrar alimento suficiente para todo o grupo, pois a população aumentava e a 

caça ia diminuindo. Assim, o homem teve de procurar formas mais garantidas para 

atender suas necessidades. Por isso, de uns 10.000 anos para cá, começou o 

desenvolvimento da agricultura e da criação de animais (IFRAH, 2005). 

No pastoreio de animais, os que cuidavam de ovelhas precisavam controlar 

os rebanhos, ou seja, saber se não faltavam ovelhas. De que forma os pastores 

podiam saber se faltava alguma ovelha ou se outras tinham se juntado ao rebanho? 

Pesquisas sugerem que os pastores faziam a contagem do rebanho usando 

conjuntos de pedras. Ao soltar as ovelhas, o pastor separava uma pedra para cada 

animal que passava. Quando os animais retornavam, o pastor tirava do monte uma 

pedra para cada ovelha que passava. Caso sobrassem pedras, ficaria sabendo que 

havia perdido ovelhas.  Se faltassem pedras, ficaria claro que o rebanho havia 

aumentado. Era assim que o número de animais era mantido sob controle (IFRAH, 

2005). 

Em Matemática, esse tipo de ligação, para cada ovelha uma pedra, chama-se 

correspondência um a um, que é, então, associar a cada objeto de uma coleção um 

objeto de outra coleção. A correspondência um a um foi um dos passos importantes 

para o surgimento da ideia de número. Isso porque alguma coisa em comum havia 

entre o monte de pedras e o grupo de ovelhas: quando se percebe que a quantidade 

de pedras correspondia precisamente à quantidade de animais, esses dois 

conjuntos tinham uma característica em comum: o número de ovelhas ou pedras. 

Assim, as ovelhas ou as pedras são elementos concretos, mas a ideia de número é 

abstrata (IFRAH, 2005) 

Mas como não é difícil supor, o homem não usou apenas pedras para fazer 

correspondência um a um. É bem possível que ele tenha utilizado qualquer coisa 

que estivesse à mão e nada estava mais à mão do que seus próprios dedos. Por 

isso, o homem primitivo usava também as mãos para contar, levantando um dedo 

para cada objeto. 

Mas um outro problema apareceu: o registro da informação numérica. A 

correspondência dos objetos com os dedos das mãos permitia saber, naquele 

momento, a quantidade de objetos, mas não ainda não se podia guardar essa 



informação. A limitação da memória podia fazer esquecer quantos dedos haviam 

sido levantados. Por sua vez, o uso das pedras possibilitava guardar a informação 

algum tempo, mas o sistema também não dava segurança. Por isso, surgiu o 

problema do registro das quantidades (IFRAH, 2005). 

 

Quadro 1: Símbolo Número Inteiros 

O Símbolo dos Números Inteiros 

O conjunto de todos os inteiros é representado por um Z em negrito (ou ainda 

um  assim), do alemão Zahlen, que significa números, algarismos. 

 

Fonte: Adaptado de Giovanni (1998) 

 

Quadro 2: Um problema para pensar 

Um problema para você pensar: 

 

Imagine que você esteja numa festa dançante. Digamos que você necessite 

saber se há mais homens ou mais mulheres na festa. Será mais fácil ter essa noção 

quando as pessoas estão dançando, ou quando a música para e estão conversando 

pelo salão? Por quê ? 

 (Resposta no final) 

Fonte: http://educar.sc.usp.br/matematica/l1t1a.htm 

 

Quadro 3: Curiosidade 

Curiosidade 

 

Contagem em osso de lobo 

 

Arqueólogos descobriram na Europa, em 1937, um osso de lobo com data 

estimada de 30.000 a.C, cheio de “risquinhos”, que parecem representar uma 

contagem  

Fonte: (IMENES; LELLIS, 1999) 

 
 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wiktionary.org/wiki/Zahlen


 

Valia de tudo para registrar os números 

Pedaços de pau com talhos, pedaços de barro e  ossos com marcas e cordas 

com nós. Pelos museus do mundo todo, há inúmeros objetos com marcas, 

pertencentes a tempos antigos. Também existem marcas pintadas ou talhadas em 

paredes de cavernas. Tudo isso parece demonstrar a necessidade sentida pelo 

homem de registrar as coisas que contava. Para fazer esse registro, ele também 

usava a correspondência um a um, que já comentamos, ou seja, uma marca para 

cada objeto ou animal (IFRAH, 2005). 

Agrupando fica mais fácil: contando grandes quantidades 

Quando nos vemos em uma situação de contar uma grande quantidade de 

coisas, tendemos a separar as coisas em montes ou em grupo, pois isso facilita a 

contagem. Quando falamos em dúzias, é isso que fazemos, estamos agrupando de 

12 em 12. 

Em vários momentos, esses agrupamentos são necessários e facilitam a vida 

do ser humano. Basta observar, por exemplo, como são embaladas muitas coisas 

que compramos. Os fabricantes juntam um número determinado de unidades do 

produto em cada embalagem: os tubinhos  de drops vêm com o mesmo número de 

balas, as caixas de fósforos  costumam vir com o mesmo número de palitos, etc. 

Por exemplo, você já viu alguma vez um pacote grande de fósforos ? Um 

pacote grande vem com 20 maços, cada maço com 10 caixas e cada caixa com 40 

palitos de fósforo. 

A esse propósito, uma pergunta: Em relação ao pacote de fósforos, responda: 

a) Quantos fósforos tem um maço com 10 caixas de fósforos ? fósforos 

b) Quantos fósforos tem um pacote grande ? fósforos. 

  

Só que esse processo de agrupar para facilitar a contagem não aconteceu de 

um dia para o outro. Provavelmente, o homem usou as mãos e os pés quando teve 

a ideia de agrupar os elementos, juntando as coisas de cinco em cinco, de dez em 

dez, vinte em vinte, buscando correspondência com os dedos das mãos e dos pés 

(IFRAH, 2005). 

 



Quadro 4: Agrupando e reagrupando 

Agrupando e reagrupando: o sistema de numeração decimal 

 

Os atos de agrupar e reagrupar de 10 em 10 é uma das características do 

sistema de numeração que utilizamos, que, por isso, é chamado de sistema de 

numeração decimal. Também dizemos que nosso sistema tem base 10.  

Os agrupamentos de grupos de dez são denominados centenas; os grupos de 

dez, dezenas, e os objetos soltos, unidades.  

A estratégia agrupar de 10 em 10, notada em vários sistemas de numeração 

(a exemplo do egípcio, do romano e do chinês), sem dúvida tem a ver com a 

utilização dos dedos para contagens. Foi usando os dez dedos das mãos que o 

homem aprendeu a contar, coisa que fazemos  até hoje...  

Mas o homem não se contentou só com suas mãos. Criou alguns 

instrumentos para ajudá-lo nos cálculos. Dentre esses instrumentos, destaca-se o 

ábaco, que por sua eficiência e simplicidade, continua a ser usado até os dias de 

hoje. (USP, s.d. [a] Adaptação). 

Fonte: Adaptado de USP, s.d [a]. 

 

Curiosidade 

Nas pontas dos dedos 

Segundo os pesquisadores, os dedos sempre foram usados pelo homem 

como recurso de contagem. A tribo de índios brasileiros Kuikuro representa a ideia 

de número da seguinte forma: 

 

Quadro 5: Representação da ideia de número – índios Kuikuro 

Símbolo que usamos Significado em nossa língua 

0 Não há 

5 Contei todos os dedos de uma mão 

10 Contei os dedos de duas mãos 

12 Contei os dedos de duas mãos e dois 

dedos do pé 

15 Contei dedos de duas mãos e os de um 

pé 



20 Contei dedos das duas mãos e dos dois 

pés 

21 Peguei ainda um dedo de outra pessoa 

Fonte: MAIA, s.d. 

Na nossa língua, a palavra dígito veio do latim digitus que significa dedo, o 

que revela a importância dos dedos na contagem. 

Até hoje na índia e no Egito, é usado o método de contar com as mãos, 

usando as falanges dos dedos. O polegar aponta para as 3 falanges dos outros 4 

dedos, dando para contar até 12. Isso pode estar na origem da contagem das dúzias 

que ainda usamos e também na divisão do dia em dois períodos de 12 horas (MAIA, 

s.d.). 

 

Mas como registrar os agrupamentos ao contar grandes quantidades? 

A ideia de fazer agrupamentos facilitou muito a contagem de objetos em 

grande quantidade. Mas era preciso que surgisse algum tipo de marca para registrar 

os agrupamentos. Por que será? 

Vamos supor que uma pessoa usasse um traço vertical para representar cada 

ovelha. Por exemplo, um pastor tinha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ovelhas. 

Será que isso era prático? Não, pois podia causar confusão na hora de 

visualizar. Talvez, a solução desenvolvida tenha sido subdividir e marcar conjuntos 

menores dentro do total, assim: 

Um homem tinha | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | ovelhas. 

Aqui agrupou-se de dez em dez, separando cada grupo com esse traço 

horizontal atravessando os tracinhos. Fica mais fácil perceber o total de 24 ovelhas, 

ou seja, não se “perde a conta”. 

Mesmo hoje em dia, em certos jogos, é comum contar pontos marcando 

grupos de 5. Num jogo, por exemplo: 

João fez  Pedro fez  

(USP, s.d. [a] Adaptação).  

 

 

 

 



ATIVIDADE 

 

Desafio 

Vamos supor que um povo antigo usava agrupamentos de 5 em 5 para representar 

quantidades. Os símbolos eram os seguintes:  

´a´ representava a unidade.  

´b´ representava um agrupamento de cinco unidades.  

´c´ representava um agrupamento de cinco agrupamentos de cinco unidades.  

 

Ou seja:  

a = unidade 

b = aaaaa 

c = bbbbb 

Como seriam representadas as seguintes quantidades, com os símbolos a, b 

e c? 

a) 18 ______________________________________ 

b) 32 ______________________________________ 

c) 27 ______________________________________ 

d) 102 _____________________________________ 

 

(USP, s.d [b]. Adaptação) 

 

Um símbolo para o nada: a necessidade do zero 

O sistema de numeração decimal, que usamos atualmente, nos parece muito 

simples. Mas desde as primeiras contagens do homem até o aparecimento do 

sistema de numeração hindu, muitos anos se passaram.   

Mesmo que egípcios, babilônios e gregos tenham feito tanta coisa 

maravilhosa, eles não conseguiram um sistema de numeração tão bom como o dos 

hindus. A dificuldade parece estar na ausência de um símbolo para representar o 

nada, ou seja, o zero. Nós estamos tão acostumados com o zero que nem as 

crianças têm dificuldades em raciocinar com ele. Só que nem sempre foi assim.  



O zero demorou muito para ser inventado por nossos antepassados. Mesmo 

depois de seu nascimento, esse símbolo para o nada demorou a ter aceitação. O 

motivo dessa demora em aceitar o zero pode ser pelo fato de que os números foram 

criados pelo homem como um recurso para registro das contagens do dia a dia. 

Desse modo, os números apareceram a partir da necessidade de determinar 

quantidades. Então, se alguém não tem alguma coisa, há necessidade de contar o 

que não tem?  

Vamos dar um exemplo: você tem um elefante em casa? Dificilmente. Se 

você não tem elefante em casa, não vai haver a necessidade de contar quantos 

elefantes tem em casa. Assim também ninguém sentia falta de um símbolo para o 

nada, enquanto se tratava apenas de definir quantidades. 

O uso do ábaco colocou a necessidade de um símbolo que representasse o 

nada, quando se quis representar os cálculos no papel. (USP, s.d. [c], adaptação). 

A importância do zero 

A criação do zero é considerada recente, dentro da História da Matemática, 

pois se acredita que possa ter aparecido nos primeiros séculos da era Cristã. Mas a 

invenção desse símbolo para representar o “nada” foi um dos atos mais importantes 

da história do pensamento humano, surgido pelas exigências da numeração escrita. 

É graças ao zero que se consegue escrever mais simplesmente os números e 

também fazer as operações. Pense em como seria fazer uma divisão ou 

multiplicação usando números romanos! Que complicado não seria? 

(HISTÓRIA, s.d. Adaptação) 

Vamos descobrir mais sobre a origem do zero? 

Faça uma pesquisa na internet sobre o surgimento do zero. 

 

A história dos números negativos 

Na antiguidade, os matemáticos chineses lidavam com os números em 

termos de sobras e faltas. Eles faziam contas em tabuleiros, onde representavam os 

excessos com palitos vermelhos e as faltas com palitos pretos.  

Na índia, o matemático Brahmagupta, nascido no ano 598 d.C, dizia que os 

números podiam ser compreendidos como pertences ou dívidas.  



Mas como não havia sinais próprios para fazer operações com esses 

números, que eram chamados de absurdos, ainda não eram considerados 

verdadeiros números. 

Após várias tentativas sem sucesso, os matemáticos conseguiram achar um 

símbolo que servisse para fazer operações com esses números. Observando a 

prática dos comerciantes, os matemáticos notaram que se, por exemplo, um 

comerciante tinha no começo do dia dois sacos de feijão com 40 quilos cada e, no 

final do dia, tivesse vendido 7 quilos, para não esquecer que naquele saco faltavam 

7 quilos, escrevia o número 7 com um tracinho na frente (-7). Porém, se o 

comerciante resolvesse despejar no outro saco 3 quilos que tivessem sobrado, 

escrevia o número 3 com dois tracinhos cruzados na frente (+3), para lembrar que 

naquele saco tinha 3 quilos a mais de feijão. Diz a História que os matemáticos 

aproveitaram isso e criaram o número com sinal positivo (+) ou negativo (-) 

(AFONSO, s.d, adaptação). 

 

ATIVIDADES: 

 

Números em ação: Desafios para você... 

Após explicações adicionais do professor, resolva estas questões: 

 

1) Em um depósito de frios, a temperatura da câmara frigorífica é de -19ºC. Fora 

dela, a temperatura é de 22º C. Qual é a diferença entre essas duas temperaturas? 

a) 41ºC      b) 22ºC     c) 4ºC     d) 19ºC 

 

2) Sônia  tem R$60.000,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as 

seguintes operações bancárias: 

• Retira R$7.350,00. 

• Deposita R$1.830,00. 

• Retira R$46.690,00. 

• Retira R$12.500,00. 

Depois de toda essa movimentação, o saldo final  da conta de Sônia fica positivo ou 

negativo? Em quantos reais? 

 

 



3) Veja a marcação registrada  nos termômetros A e B: 
 

 
 

Escreva na frente qual temperatura cada um deles irá marcar nas situações a seguir: 

a) Se a temperatura diminuir 7ºC. Termômetro A:_____ Termômetro B: _____ 

b) Se a temperatura aumentar 5ºC. Termômetro A:_____ Termômetro B: _____ 

c) Se a temperatura diminuir 2ºC. Termômetro A:_____ Termômetro B: _____ 

d) Se a temperatura aumentar 13ºC. Termômetro A:_____ Termômetro B: _____ 

 
4) Pitágoras, filósofo e matemático grego, nasceu no ano –570 (570 a.C.). Ele 

viveu 74 anos. Em que ano Pitágoras morreu? 

 

5) Uma rã se encontra na posição 0 de uma reta numerada. Salta 5 unidades 

para a direita, depois 7 unidades para a esquerda, a seguir 5 unidades para a 

esquerda e finalmente 10 unidades para a direita. Qual a posição atual da rã na reta 

numerada? 

 

6) Quando saiu de casa pela manhã, Bruna levava em sua carteira 425 reais. Na 

padaria gastou 12 reais. Depois foi à farmácia e comprou um remédio de 29 reais. 

No supermercado desembolsou 287 reais. Encontrou-se com Cristina e recebeu 

dela 130 reais de um empréstimo. Mais tarde tomou um lanche e um suco e lá se 

foram 12 reais. No posto de gasolina, colocou 30 reais de combustível em sua moto. 

Numa banca de jornais, comprou algumas revistas em um total de 11 reais. 

Passou no caixa eletrônico e viu que o seu saldo no banco estava negativo em 254 

reais. 

Resolveu depositar em sua conta bancária todo o dinheiro que sobrou na 

carteira. 

a) Qual o valor em dinheiro que Cristina depositou no banco? 

b) Como ficou seu saldo bancário depois de fazer o depósito? 

 
7) Um cientista passou uma semana na Antártida. Durante esse período, anotou 

a temperatura todos os dias, no mesmo horário: 



 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

-3ºC -7ºC -11ºC -9ºC -6ºC -15ºC -12ºC 

 

Qual foi a média da temperatura durante essa semana? _______ ºC. 

 
 
8) Calcule a parcela desconhecida em cada caso: 
 

a) (–12) + (____) = –12 

b) (+24) + (____) = 0 

c) (+19) + (____) = +12 

d) (____) + (–6) = –4 

e) (____) + (–10) = 0 

f) (–16) + (____) = +9 

g) (–8) – (____) = +4 

h) (–16) – (____) = –7 

i) (____) – (–8) = +4 

j) (____) – (+9) = –12 

(PAULO VI, Colégio, s.d. Adaptação). 

 

A linguagem dos números 

Mesmo antes da capacidade de contar em grandes números, em todos os 

períodos da evolução do homem existiu o sentido de número. Você já pensou se o 

homem não pudesse perceber que estava faltando um filho ou uma ovelha do 

rebanho? No entanto, essa faculdade de perceber o número de objetos se limitava a 

coleções com poucas unidades e possibilitava, mesmo sem ter presenciado ação, a 

percepção de que alguma coisa ou pessoa tinha sido retirada ou acrescentada. 

Mas esse sentido de número é diferente da capacidade de contar, que exige 

operações mentais mais complicadas. Contar é uma capacidade que só o ser 

humano possui, mas algumas espécies de animais parecem ter um sentido bem 

simplicado de número. Essa é a opinião de cientistas que observam os hábitos dos 

animais. Alguns pássaros, por exemplo: se um ninho tem quatro ovos e um for 

tirado, nada acontece. Mas se faltarem dois ovos, a ave deixará o ninho. De um jeito 



inexplicável, o pássaro consegue diferenciar dois de três (HISTÓRIA, s.d. 

Adaptação). 

Quadro 6: Curiosidade (II) 

Curiosidade: 

Corvo sabe contar? 

Na Idade Média, um senhor feudal estava resolvido a matar um corvo que 

tinha feito ninho na torre de seu castelo. Várias vezes tentou flagrar o pássaro, mas 

não conseguia: assim que o homem se aproximava, o corvo saía voando do ninho, e 

ficava observando de longe do alto de uma árvore. Só retornava para a torre quando 

não tinha ninguém. Certa vez, o senhor decidiu usar um truque: mandou dois 

homens entrarem na torre, sendo que um ficou lá dentro e o outro saiu e se foi. A 

ave não se deixou enganar e só voltou quando o segundo homem saiu também. A 

emboscada foi repetida nos dias seguintes com dois, três e quatro homens, sempre 

sem sucesso. Por último, cinco homens entraram na torre e depois saíram quatro, 

um atrás do outro, enquanto o quinto preparava o trabuco à espera do corvo. Dessa 

vez, o pássaro perdeu a conta e a vida. 

Conclusão: Isso mostra que as espécies de animais têm uma percepção de 

quantidade numérica bem limitada. No homem também não é muito diferente, mas o 

ser humano aprendeu a criar “truques” para ajudar seu sentido de número, como a 

comparação, o agrupamento ou a própria ação de contar. Isso porque, mesmo na 

nossa espécie, o sentido visual direto do número quase nunca passa do número 

quatro (HISTÓRIA, s.d. Adaptação). 

Fonte: Adaptado de HISTÓRIA, s.d. 

 

Outro exemplo da limitação do senso numérico: 

Vimos que o senso numérico é uma capacidade de que os seres humanos e 

alguns animais são dotados de perceber pequenas quantidades. Olhando 

rapidamente, quase sempre podemos diferenciar um conjunto com cinco balas de 

outro com seis, mas não conseguimos perceber de imediato e diferença entre quinze 

e dezesseis balas. Nesse caso, precisamos contar. 

 

A ideia de número não depende de contagem 

Por incrível que pareça, podemos chegar a uma ideia clara e lógica de 

número sem precisar contar. Usando como exemplo uma sala de cinema, onde 



temos diante de nós dois conjuntos: o das poltronas da sala e o dos espectadores. 

Mesmo não contando, somos capazes de saber se esses dois conjuntos têm ou não 

o mesmo número de elementos e, se não têm, qual é o de menor número. Assim, se 

cada cadeira está ocupada e ninguém está de pé, sabemos sem contar que os dois 

conjuntos têm igual número. Da mesma forma, se todas as poltronas estão 

ocupadas e tem gente de pé na sala, sabemos sem contar que há mais pessoas do 

que cadeiras. 

Isso é possível por causa do procedimento da matemática que recebeu o 

nome de correspondência biunívoca. Significa atribuir a cada objeto de um conjunto 

um objeto de outro conjunto, ou seja, no caso do cinema, atribuímos cada pessoa a 

uma cadeira (HISTÓRIA, s.d. Adaptação). 

Explicando melhor a correspondência biunívoca 

Podemos resumir a correspondência biunívoca à operação de "fazer 

corresponder". Dessa forma, a contagem é feita fazendo corresponder a cada objeto 

da coleção (conjunto), um número que pertence à sucessão natural: 1,2,3... 

Apontamos para um objeto e dizemos: um; apontamos para outro e dizemos: 

dois; e assim por diante até esgotar os objetos da coleção; se o último número 

pronunciado for oito, dizemos que a coleção tem oito objetos e é um conjunto finito. 

Porém, o homem de hoje, mesmo com pouco conhecimento de matemática, 

começaria a sequência de números não pelo um, mas por zero, escrevendo 

0,1,2,3,4... 

(HISTÓRIA, s.d. Adaptação) 

 

Mais um pouco de História 

 

O sistema de numeração egípcio 

A idéia de agrupar marcas foi utilizada nos sistemas mais antigos de 

numeração.  Os egípcios da Antiguidade desenvolveram um jeito muito interessante 

para escrever números, com base em agrupamentos.  

1 era representado por uma marca que se parecia com um bastão    |  

2 era representado por duas marcas     || 

 



E assim por diante:  

3 ||| 7 ||||||| 

4 |||| 8 |||||||| 

5 ||||| 9 ||||||||| 

6 |||||| 
  

 

Na hora de representar o 10, eles trocavam as dez marcas: ||||||||||  

por , que indicava o agrupamento.  

 

Após isso, continuavam até o 19:  

10  15 ||||| 

11 | 16 |||||| 

12 || 17 ||||||| 

13 ||| 18 |||||||| 

14 |||| 19 ||||||||| 

Por usa vez, O 20 era representado por  

E continuavam:  

30  

40  

90  

Quando chegava no 100, ao invés de 

, trocavam esse agrupamento por um símbolo novo, que parecia um pedaço de 

corda enrolada:  

Juntando vários símbolos de 100, escreviam o 200, o 300,... etc, até o 900.  

Dez marcas de 100 eram trocadas por um novo símbolo, que era a figura da 

flor de lótus:  

 



Desta forma, trocando cada dez marcas iguais por uma nova, eles escreviam 

todos os números de que necessitavam.  

Resumindo, veja os símbolos usados pelos egípcios e o que significava cada 

marca. 

 

Símbolo egípcio 

 

descrição 

 

nosso número 

 

bastão 1 

 

calcanhar 10 

 

rolo de corda 100 

 

flor de lótus 1000 

 

dedo apontando 10000 

 

peixe 100000 

 

homem 1000000 

 

Veja como eles escreviam o número 322:  

ou seja, 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1  

Só que usando o sistema egípcio, fica bem difícil registrar certas quantidades. 

Experimente, por exemplo, escrever 999 no sistema egípcio e compare com a forma 

de escrever que usamos hoje.  

(USP, s.d. [d], adaptação) 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Escreva em escrita numérica egípcia: 

24: _____________ 

335: _____________ 

876: _____________ 

 

 

 



2) Veja as informações deste documento antigo: 
 

 

 

 

 

Na primeira linha está escrita a idade do Faraó. 

Na segunda, está informado o número de homens que está trabalhando na 

construção de uma pirâmide. 

Qual a idade do Faraó: ______ anos. 

Quantos homens estão trabalhando: ______ homens. 

 

(USP, s.d [d]. Adaptação) 

 

O sistema de numeração romano 

Além do povo egípcio, outras civilizações da Antiguidade desenvolveram seus 

próprios sistemas de numeração. Tomamos conhecimento de alguns, apesar de 

terem sido abandonados.  

Por exemplo, para contar tempo, agrupamos de 60 em 60; sessenta 

segundos compõem um minuto e sessenta minutos compõem uma hora. Isso é 

herança da numeração desenvolvida na Mesopotâmia, há mais de 4000 anos, em 

que era usada a base sessenta.  

Outro vestígio de uma numeração antiga pode ser encontrado nos 

mostradores de alguns relógios, na indicação de datas e de capítulos de livros: são 

os símbolos de numeração romana, que chamamos de algarismos romanos. 

São estes os símbolos usados no sistema de numeração romano:  

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 

 

Vamos lembrar como eram escritos alguns números:  

Oito Trinta e sete Cento  e 
cinquenta e três 

Mil setecentos e doze 

VIII XXXVII CLIII MDCCXII 

5+1+1+1 10+10+10+5+2 100+50+1+1+1 1000+500+100+100+10+2 



 

Para simplificar seu sistema de numeração e não repetir 4 vezes um mesmo 

símbolo, os romanos usavam subtração.  

Isso evitava que alguns números fossem escritos com 4 símbolos. Veja como 

ficaram com o esquema da subtração:  

 

Quatro Nove Quarenta Quarenta e 
quatro 

Novecentos 

IV IX XL XLIV CM 

5-1 10-1 50-10 (50-10)+(5-1) 1000-100 

 

Quatrocentos e noventa Mil novecentos e noventa e quatro 

CDCX MCMXCIV 

(500-100)+(100-10) 1000+(1000-100)+(100-10)+(5-1) 

 

Apesar de ser uma criação muito engenhosa do povo romano, tal como 

ocorre no sistema egípcio, também na numeração romana é trabalhoso escrever 

certos números. Veja por exemplo:  

três mil oitocentos e oitenta e oito 

MMMDCCCLXXXVIII 

1000+1000+1000+500+100+100+100+50+10+10+10+5+1+1+1 

 

(USP, s.d [e]. Adaptação) 

 

ATIVIDADE: 

 

Escreva estes números em algarismos romanos: 

46__________ 

57__________ 

98__________ 

213 _________ 

912 _________ 



 

Como vimos até agora, o ser humano não “descobriu” os números de uma  

hora para outra. Foi um longo processo até que tivéssemos um sistema tão prático e 

eficiente de numeração. Os povos da terra, em todos os tempos e lugares, tiveram 

que “se virar” para resolver seus problemas matemáticos e vários deram suas 

contribuições para a representação numérica que temos hoje. 

Assim, vamos brincar mais um pouco com os números inteiros, fazendo as 

atividades a seguir. Para isso, o professor dará algumas explicações adicionais. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES COM NÚMEROS INTEIROS: 

1) Um time de futebol marcou 15 gols e sofreu 21 gols em um campeonato. 

Usando números inteiros positivos ou negativos, indique o saldo de gols 

dessa equipe: 

Resposta: _________ 

2)  Um termômetro marcou 7ºC durante a tarde. No final da noite, a 

temperatura desceu 9 graus. Usando números inteiros positivos ou 

negativos, indique a temperatura que o termômetro marcou à noite. 

Resposta: _________ 

3) Informações dão conta de que no deserto do Saara, a temperatura chega 

a 51ºC acima de zero durante o dia, mas à noite pode chegar a 4ºC abaixo 

de zero. Considerando isso: 

a) Indique a temperatura durante o dia: __________ 

b) Qual a temperatura durante a noite: __________ 

c) Em quantos graus varia a temperatura? ________ 

 

4) Imagine uma reta numérica e responda: 

a) Quantos quilômetros existem de 95 quilômetros a oeste até 50 

quilômetros a leste de um ponto determinado, em linha reta? 

Resposta: _________ 

b) Quantas graduações existem entre 5 graus centígrados abaixo de zero 

até 11 graus centígrados acima de zero? 

Resposta: _________ 



c) Quantos quilômetros existem de 70 quilômetros ao norte até 40 

quilômetros ao sul de um ponto, em linha reta? 

Resposta: _________ 

5) Um vendedor de algodão doce teve, na sexta-feira um prejuízo de 11 

reais. Mas no sábado ele teve um lucro de 26 reais. O fim de semana foi 

de lucro ou de prejuízo para o vendedor? De quanto? 

Resposta: ___________ 

6) No dia 01 de setembro de 2012, Márcio tinha um saldo bancário de R$ 

8200,00. Entre as datas de 01/09 até 05/09, sua conta teve a seguinte 

movimentação: 

Data Movimento Valor 

02/09 Depósito R$ 11 000,00 

03/09 Débito R$ 13 000,00 

04/09 Débito R$  8 500,00 

05/09 Depósito R$ 6 000,00 

 

Baseando-se na adição de números inteiros, calcule o saldo bancário de 

Márcio em 05/09 .________________ 

(GIOVANNI, 1998, adaptação). 

 

Resposta do Problema da página 5 

O momento mais fácil para se saber se existem mais homens ou mulheres no salão é quando 

as pessoas estão dançando. Verificando as pessoas que não estão dançando, tem-se uma idéia 

precisa da maioria de homens ou mulheres. 

 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

As Diretrizes Curriculares de Matemática (PARANÁ, 2008) dispõem sobre a 

história da disciplina, considerando os conhecimentos nesse campo relevantes para 

que os alunos entendam a natureza da Matemática e o que significa na vida do ser 

humano. O potencial metodológico da História da Matemática está na ligação das 

descobertas matemáticas com acontecimentos sociais e políticos, bem como a 



circunstâncias históricas e tendências filosóficas influenciadoras do desenvolvimento 

científico em cada época. Desse modo, a montagem de atividades, a criação de 

situações-problema serão embasadas no percurso histórico da disciplina, que dará 

os referenciais para a compreensão dos conceitos matemáticos. 

Nessa perspectiva, como reforçado em Miguel; Miorim (2004), a história será 

o fio condutor, no fornecimento de explicações dos porquês da Matemática. A 

compreensão de que o saber matemático é resultado de um processo histórico de 

construção, partindo de necessidades reais e situações concretas da vida do ser 

humano, tende a promover a pertinência e o significado que muitos alunos não veem 

nessa disciplina escolar. 

  Em Ifrah (2005) encontra-se que as interações do ser humano com seu meio 

e as necessidades de sobrevivência foram dando origem ao conhecimento. 

Primeiramente baseado nas ações de preservação da vida e, posteriormente, na 

busca de entendimento do mundo, o processo é demorado e progressivo, impelido 

pela vontade de libertação do homem. 

  Assim, entende-se a Matemática como uma atividade humana em que os 

conceitos são formados ou desconstruídos nas tentativas de fazer frente aos 

problemas determinados pela realidade perceptível ou pelas reflexões teóricas sobre 

modelos matemáticos construídos a partir de generalizações e hipóteses. Por isso, 

assume-se que a abstração dos conceitos é própria da ciência matemática; a 

formação de conceitos das representações simbólicas, na especificidade de sua 

linguagem, continua sendo, como se espera, um dos principais objetivos do ensino 

de Matemática.  

A propósito das possibilidades dessa tendência de ensino, Brito e Miorim 

(1999) afirmam que a discussão de conhecimentos históricos e filosóficos dos 

conceitos matemáticos pode trazer possibilidades ao professor, quanto à 

diversificação de suas técnicas pedagógicas, oferecendo elementos para a 

criatividade docente no preparo das aulas, para provocar nos alunos o interesse pelo 

estudo da disciplina. 

De igual forma, D’Ambrosio (1989) propõe que o professor use as 

informações históricas como curiosidades para a motivação dos alunos, caso não 

domine aspectos socioeconômicos, políticos e culturais envolvidos com a criação 

matemática, saberes idealmente necessários para se usar a história da matemática 

como alternativa metodológica. 



Fundamenta-se esta proposta de Unidade Didática em argumentos a favor do 

uso da História da Matemática, como os encontrados em Baroni e Bianchi (2007):  

a) A História da Matemática pode representar a relação entre essa disciplina e 

outros campos do conhecimento. O ponto de vista histórico do desenrolar dos 

conceitos matemáticos permite a abordagem de muitas temáticas, contribuindo para 

uma formação mais abrangente; 

b) Problemas históricos e lances curiosos podem gerar a motivação para a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos; 

c) A Matemática é muitas vezes concebida como um produto sem história, 

resultado de uma rigorosa construção lógica. Contrapondo-se a essa visão, propõe-

se o conhecimento da história da disciplina, como uma construção humana, 

permeada por influências socioculturais; 

d) O estudo do desenvolvimento histórico da Matemática em si já é uma 

atividade matemática. As análises dos métodos, processos algorítmicos e 

terminologias permitem por si só que professores e alunos visualizem as vantagens 

e desvantagens das opções atuais da Matemática; 

e) A construção do conhecimento matemático e a natureza da disciplina 

podem ser mais bem entendidos por meio da reconstrução didática do 

desenvolvimento histórico de dados conteúdos da Matemática. Acrescenta-se que 

tais reelaborações históricas dos conteúdos podem gerar novos caminhos didáticos.  

Vianna (1998) pondera em torno da tendência crescente de uso da História da 

Matemática como alternativa metodológica. Entre os aspectos aludidos está a 

chamada “lógica da justificação”, que procura conectar a lógica das elaborações 

matemáticas com seus significados. Para isso, são percorridas as etapas históricas 

da evolução dos conceitos para fins didáticos, processo que procura dar conta da 

origem desses conceitos, por isso denominado “princípio genético”. Por sua vez, a 

“história social” da matemática pode tanto considerar aspectos internos da 

matemática como voltar-se a aspectos exteriores aos conceitos, vinculados ao 

contexto sociocultural. 

Outras direções são apontadas por Baroni e Bianchi (2007), a partir de 

Tzanakis e Arcavis (2000), para uso da história da matemática, algumas das quais 

de caráter pedagógico, por exemplo: quando se busca despertar a motivação para o 

estudo da disciplina, podem-se conseguir informações sobre problemas famosos, 

bem como pesquisar biografias de grandes matemáticos, uma vez que há vários 



fatos ligados à vida desses homens que podem levar ao interesse pela 

aprendizagem dos conteúdos.  

A história da matemática também pode ser abordada visando à promoção da 

“Consciência Matemática”. Sob esse conceito, intenta-se possibilitar ao educando o 

conhecimento das motivações, das dúvidas, contradições, abstrações, questões 

filosóficas, contextos sociais e culturais envolvidos no desenvolvimento de diferentes 

áreas da matemática. Enxergar a Matemática sob esse ponto de vista tende a 

humanizá-la, colocá-la como obra do ser humano, em contraposição à visão 

redutora de produto pronto e acabado (BARONI & BIANCHI, 2007). 

Por seu turno, Davis e Hersh (1989) chamam a atenção para a crescente 

“matematização” do mundo: para que uma teoria científica possa ser reconhecida, 

muitas vezes espera-se que possa ser expressa em linguagem matemática. Essa 

constatação assinala para a concepção de matemática como uma ciência produzida 

socialmente, advinda da atuação do homem em seu meio. Assim, ao lado da visão 

da matemática ao longo do tempo, a simples observação de um gráfico em um livro 

de geografia, por exemplo, serve para constatar a proximidade da matemática da 

realidade social. Essa análise evidencia a visão da disciplina como um 

processamento de símbolos e números em sua ligação com o movimento histórico 

do homem.  

Por isso, assume-se nesta Unidade Didática que o ensino de Matemática que 

tenha por base a progressão lógico-histórica do conhecimento oferece maiores 

possibilidades de sucesso no processo de ensino e de aprendizagem. 
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