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1. APRESENTAÇÃO 

 

 A Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, proporciona aos 

professores da rede pública estadual, formação continuada por meio do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, em parceria com a Universidade Estadual 

de Maringá – UEM. Sendo assim, uma das estratégias desta formação é o Projeto 

de Intervenção Pedagógica, o qual será implementado na escola por meio da 

produção do material Didático-Pedagógico. 

 O principal enfoque deste Projeto de Intervenção Pedagógica na escola 

consiste em proporcionar estudos, reflexões e a compreensão aos educadores 

quanto a Organização do Ensino de Matemática na Educação Especial, tendo como 

referência os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e a Atividade Orientadora de 

Ensino.   

A Produção Didático-Pedagógica está organizada em forma de um Caderno 

Pedagógico, o qual é composto por 3 unidades didáticas, focalizando a Organização 

do Ensino de Matemática, direcionadas aos escolares que frequentam a Escola 

Especial. 

 As unidades didáticas são: 

  Histórico da Educação Especial;  

 Pressupostos Teórico-Metodológico da Teoria Histórico-Cultural; 

 Organização do Ensino de Matemática. 

 A intenção deste Caderno Pedagógico é colaborar com a formação 

continuada dos professores, possibilitando a estes momentos de estudos sobre a 

organização do ensino de matemática, a fim de proporcionar conhecimento teórico-

prático aos que ensinam matemática e, além disso, contribuir para o 

aperfeiçoamento da maneira de ensinar aos escolares, constituindo-se assim um 

espaço de aprendizagem na escola sobre o processo de organização do ensino. 

 A implementação pedagógica será desenvolvida por meio de grupos de 

estudos junto aos professores e membros da equipe pedagógica da Escola Especial 

Sentido da Vida – APAE, no ano de 2015, mais especificamente nos meses de 

março a maio. Serão realizados no mínimo 8 encontros que totalizarão 32 horas. 

 Focalizaremos na seguinte questão: Como podemos ensinar os conhecimento 



 

matemáticos produzidos historicamente às pessoas com necessidades educativas 

especiais? 

 Partimos do pressuposto que a instituição escolar é responsável em 

desenvolver as máximas capacidades humanas dos sujeitos, por meio do ensino. O 

professor em suas intervenções pedagógicas conduz/dirige processo formativo dos 

escolares, permitindo sua aprendizagem e seu desenvolvimento cognitivo. 

  



 

 

 

 

 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Duração: 4 horas 

Objetivo: Identificar as concepções e a cultura da deficiência nos diferentes 

momentos históricos. 

 

Momento 1: Para atingirmos o objetivo dessa unidade didática, destacaremos  

questões as quais serão trabalhadas a partir do texto que elaboramos no processo 

formativo PDE sobre a Educação Especial:  

 

 Que tipo de atendimento era oferecido às pessoas com 

Necessidades Educativas Especiais ao longo da história? 

 Quando ocorreu o processo de integração e inclusão das pessoas 

com Necessidades Educativas Especiais na sociedade e na escola? 

 Quais momentos históricos que garantiram o reconhecimento e o 

respeito das pessoas com Necessidades Educativas Especiais? 

 Atualmente as pessoas que tem Necessidades Educativas 

Especiais são respeitadas na sociedade? E na escola? 

 Qual o reconhecimento (ou não) das Escolas Especiais na 

sociedade? 

 Enquanto profissional da Educação Especial, aponte algumas 

ações que podem ser desenvolvidas para amenizar as 

discriminações sociais? 

 

Momento 2: Apresentaremos através de slides os pontos mais significativos do texto 

elaborado a respeito da “Compreensão da Deficiência ao longo da História” e no 

final da produção didático-pedagógica este texto estará na íntegra no anexo 1. 

  

UNIDADE DIDÁTICA 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tema: Compreensão da Deficiência ao longo da História 

 

 A Educação Especial, conforme prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, configura-se como uma modalidade de 

educação escolar garantida, preferencialmente, para escolares que apresentam 

necessidades específicas e diferentes dos demais alunos no domínio das 

aprendizagens curriculares correspondentes a sua faixa etária, assim: 

[...] por possuírem necessidades próprias e diferentes dos 
demais alunos no domínio das atividades curriculares 
correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e 
metodologias educacionais específicas e adaptadas para que 
estes possam apropriar-se dos conhecimentos oferecidos pela 
escola. As diferenças ocorrem em funções de altas habilidades, 
condutas típicas, deficiência física motora, visual, auditiva, 
mental, bem como, condições de vida e material precário. 
(SHIMAZAKI; MORI, 2012, p.31). 

 Portanto, as concepções sobre as pessoas com deficiência e as ações 

em relação a elas, estão ligadas à história da sociedade, aos seus valores e à 

cultura de determinado momento histórico que contraditoriamente nas distintas 

sociedades ora exclui, ora integra parcialmente seus cidadãos no que tange ao 

exercício dos seus direitos, conforme Carmo (1991, apud SHIMAZAKI; MORI, 

2012, p. 31), a Educação Especial apresenta três momentos distintos: pré-

história da Educação Especial, a era das instituições e a época atual. 

 A história da Educação Especial aponta que há existência de pessoas 

deficiente desde os tempos mais remotos da civilização. Entretanto, são 

pouquíssimos os escritos que descrevem tais sujeitos sendo que, o que se 

encontra na literatura é que, na antiguidade, havia duas concepções acerca das 

pessoas doentes, idosas ou deficientes: uma era a de serem aceitas, de serem 

tratadas com tolerância. A outra, no entanto, era a “não aceitação” do sujeito 

diferente. Jimenez (1997, apud SHIMAZAKI; MORI, 2012, p. 32), relatam: 

Entre os séculos XVII e XVII, os esquimós deixavam os velhos e 
os deficientes em locais estratégicos para serem devorados 
pelos ursos brancos. Outras tribos, como a dos índios Ajores, 
eliminavam os recém-nascidos deficientes e as crianças não 
desejadas, especialmente as do sexo feminino. Já os velhos e 
as pessoas que se tornavam deficientes eram enterrados vivos, 
pois se acreditava que a terra os protegia contra tudo e contra 
todos. Entre os hebreus, toda doença crônica ou deficiência 
simbolizavam impureza ou pecado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 3:  Assistir um  vídeo referente aos Marcos Político-Legais da Educação 

Especial: na Perspectiva da Educação Inclusiva. (BRASIL, 2010). 

 

 

 A igreja nessa época, marcada pelo cristianismo condena vários atos 

cometidos contra as pessoas deficientes. No entanto, enfatizava que tais sujeitos 

carregavam algo sobrenatural, que possuíam poderes especiais advindos de 

demônios, bruxarias e outros espíritos malignos, mas que eram curadas pelo 

poder do exorcismo e pela força da oração da igreja. Nos séculos XVII e XVIII 

ainda não havia nenhuma atenção educacional [...]. 

 O segundo momento da história da Educação especial é tido como “era 

das instituições” ou “fase de segregação institucional”, no final do século XVII e 

século XIX. É possível encontrar ao longo da história diferentes valores católicos 

em relação à pessoa com deficiência, enquanto filhos de Deus eram dotados de 

alma, portanto, merecedores de cuidados e caridade, oferecendo-lhes proteção 

e ao mesmo tempo os segregavam, [...]. 

 No contexto atual, além das discussões promovidas constata-se a 

organização de diretrizes, decretos, leis, dentre outros documentos, que passam 

a orientar as ações em relação às pessoas com deficiência, à educação escolar 

a ser oferecida. De acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação 

Especial do Paraná (SEED, 2008) foi a partir da década de 1980 que inúmeras 

leis foram aprovadas, por organismos internacionais sistematizando documentos 

norteadores em torno da igualdade de direitos e oportunidades, bem como o 

reconhecimento da diversidade dos alunos e o compromisso com a educação. 

 Desse modo, destacaremos alguns marcos políticos-legais importantes 

para o avanço das questões ligadas à Educação Especial: A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) [...] (ANEXO 1). 



 

Momento 4: Após analisar as questões, baseadas na apresentação do texto, das 

experiências vividas pelo grupo e do vídeo discuti-las em grupo; e registrar as 

evidências construídas historicamente e que se perpetuam ainda hoje em relação à 

diferença (deficiência) que contribuíram para a segregação estendidas nos mais 

diversos contextos sócio culturais e econômicos (escola, trabalho e  vida social). 

 

 

 

 

 

 

Filme: O Milagre de Annie Sullivan. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9Zqn_pHoni0 

 

 

 
Figura 1: O MILAGRE DE ANNE SULLIVAN 

Disponível em: http://www.classicline.com.br/dvd/o-milagre-de-anna-sullivan.html. 

Acesso 10 dez. 2014. 

O MILAGRE DE ANNIE SULLIVAN (Surda cegueira) 

Ano: 1962 

Duração: 106 min 

 

 

 

Indicação de dois filmes para reflexão sobre essa 

temática: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Zqn_pHoni0
http://www.classicline.com.br/dvd/o-milagre-de-anna-sullivan.html
http://www.classicline.com.br/dvd/o-milagre-de-anna-sullivan.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões elencadas para discussão ao final do filme: 

1) Como foi conduzida a educação de Helen Keller até a chegada da Professora 

Annie Sullivan? 

2) Qual era expectativa da família em relação a sua aprendizagem e 

desenvolvimento psíquico? 

3) Qual seria a evolução de Helen Keller se a professora Annie Sullivan não 

tivesse aparecido em sua vida? Como ficaria sua humanização? 

4) O que seria o destino de Helen Keller sem as interferências desta professora? 

5) O que foi então, decisivo na sua história de vida para que ela chegasse a ser 

uma Filósofa, Escritora, entre outras? 

6) A que a quem vocês atribuem o sucesso de Helen Keller? 

7) Qual a contribuição deste filme para sua vida profissional? 

 

  

Sinopse: 

A história se refere à Helen Keller, nascida em 27 de junho de 1880 em 

Tuscumbia, Alabama, EUA, a qual desenvolveu uma febre aos 18 meses de idade 

e em seguida ficou cega, surda e muda, e à incansável tarefa de Annie Sullivan, 

uma professora que havia estudado na Escola Perkins para Cegos, pois, quando 

criança tinha sido cega, mas recuperou a visão através de nove operações. Annie 

tenta fazer com que a garota se adapte e entenda (pelo menos em parte) as 

coisas que a cercam. Para isto entra em confronto com os pais da menina, que 

sempre sentiram pena da filha e a mimaram, sem nunca terem-lhe ensinado algo 

nem terem-na tratado como qualquer criança. 

Helen Keller, surda cega, conseguiu integrar-se à sociedade e tornou-se 

escritora, filósofa e conferencista, além de trabalhar incessantemente pelo bem-

estar das pessoas com deficiência. 

 

 



 

Filme: COMO ESTRELAS NA TERRA, toda criança é Especial, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4 

 

  

 

 

Figura 2: COMO ESTRELAS NA TERRA, toda Criança É Especial. 

Fonte: Ludemberg Dantas: Como Estrelas na Terra, toda Criança é Especial. 

Disponível em: http://ludembergdantas.blogspot.com.br/2010/12/como-estrelas-na-

terra-toda-crianca-e.html. Acesso 09 dez. 2014. 

 

Gênero: drama 

Origem: Índia 

Ano: 2007 

Duração: 2 h 42 minutos 

Direção: Aamir Khan e Amole Gupte. 

 

 

Objetivos: Repensar a importância do papel do professor no processo de 

desenvolvimento das Funções Psíquicas Superiores da criança, bem como o 

processo de humanização do sujeito e suas relações familiares e sociais, além de 

analisar as práticas pedagógicas realizadas na escola. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4
http://ludembergdantas.blogspot.com.br/2010/12/como-estrelas-na-terra-toda-crianca-e.html
http://ludembergdantas.blogspot.com.br/2010/12/como-estrelas-na-terra-toda-crianca-e.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões de discussão e debate: 

 

1) Existe alguma semelhança entre a primeira professora de Ishaan e o 

professor de arte: o que é percebido enquanto escola? Enquanto relação 

professor aluno? Enquanto professor mediador? 

2)  Ao refletirmos sobre a intervenção pedagógica, que possibilidade percebe-se 

no trabalho com aluno disléxico/dificuldade de aprendizagem quanto à 

atenção e as defasagens apresentadas? 

3) Qual o papel do professor, da escola e da família no processo de ensino e 

aprendizagem da criança que apresenta dificuldade de aprendizagem? 

 

RECURSOS MATERIAIS: Data show, televisão, notebook, papel sulfite e caneta. 

 

  
 

Sinopse: 

  Taare Zameen Par – filme da produção de Bollywood – conta a história 

de uma criança que sofre com dislexia e custa a ser compreendida. Ishaan 

Awasthi, de nove anos, já repetiu uma vez o terceiro período (no sistema 

educacional indiano) com risco de nova  repetência por não conseguir 

acompanhar as aulas e sendo incompreendido pelo pai que relaciona o 

problema do filho como falta de disciplina, tratando-o com muita rudez e falta de 

sensibilidade. Após ser chamado na escola para falar com a diretora, o pai do 

garoto decide levá-lo a um internato, sem que a mãe possa dar opinião alguma. 

Tal atitude só faz regredir em Ishaan a vontade de aprender e de ser uma 

criança. Ele visivelmente entra em depressão, sentindo falta da mãe, do irmão 

mais velho, da vida… e a filosofia do internato é a de disciplinar cavalo 

selvagem. Inesperadamente, um professor substituto de artes entra em cena e 

logo percebe que algo de errado estava pairando sobre Ishaan. Não demorou a 

que o diagnóstico de dislexia ficasse claro para ele, o que o leva a por em 

prática um ambicioso plano de resgatar aquele garoto que havia perdido sua 

réstia de luz e vontade de viver. 

 



 

 

 

Pressupostos Teórico-Metodológico da Teoria Histórico-Cultural 

Duração: 08 horas 

Objetivo: Estudar e aprimorar os principais conceitos da Teoria Histórico-Cultural. 

Momento 1: Por meio da leitura do texto que elaboramos no processo formativo do 

PDE referente aos “Pressupostos Teórico-Metodológico da Teoria Histórico-Cultural, 

destacaremos com os participantes do Grupo de Estudos os principais conceitos 

dessa teoria, dentre elas citamos: 

 Como era a sociedade russa naquela época, e em que momento histórico 

Vigotski escreveu a Teoria Histórico-Cultural? 

 Qual é o conceito de sujeito no processo de humanização dentro da Teoria 

Histórico-Cultural? 

 Qual é a importância da teoria Histórico-Cultural na formação dos 

professores? 

 Qual a contribuição da Teoria Histórico-Cultural no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças de acordo com a teoria 

Vigotskiana? 

 Quando ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores das 

crianças? E quais são elas? 

 Diferencie conceitos espontâneos de conceitos científicos? 

 

Momento 2: Leitura de o texto a seguir, o qual será disponibilizado uma cópia para 

cada participante. 

 

 

  

UNIDADE DIDÁTICA 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria Histórico-cultural  

A teoria histórico-cultural tem como precursor Lev Semiónovitch Vigotski e 

seus colaboradores, dentre eles citamos Alexis Leontiev, Alexander Romanovich 

Luria e Davýdov, os quais fundamentaram seus estudos no método materialista 

histórico dialético proposto por Max. De acordo com estes autores, o processo 

de humanização depende das condições objetivas para que o homem possa se 

apropriar dos bens produzidos histórica e socialmente pela humanidade, ou seja, 

a atividade humana é mediada pelo uso de ferramentas que são elementares 

para a evolução cultural, considerando que elas possibilitam ao indivíduo fazer 

suas mediações. Assim, o homem é visto como um ser biológico, histórico e 

social, tem seu processo de desenvolvimento de tal modo que o leva avançar a 

novos saberes, a novas aprendizagens. Tudo isso acontece numa dimensão 

sócio histórico e na interação dele mesmo com seus pares no contexto em que 

está inserido. Segundo Leontiev (1997, apud Moraes et al 2012) afirma que: 

A ideia de Vigotski era clara: os fundamentos teórico-
metodológicos da psicologia marxista deveriam começar a ser 
elaborados a partir da análise psicológica da atividade prática 
laboral do homem [...]. É precisamente aí que jazem as leis 
fundamentais e as unidades iniciais da vida psíquica do homem. 

 Nessa perspectiva, sobre a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual 

dos sujeitos, Vigotski deixa claro em seus escritos que a constituição do 

psiquismo humano se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade, 

ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente também o modifica. Assim, 

a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente consiste 

numa experiência pessoalmente significativa que lhe permite avançar, caminhar 

para a aprendizagem tão pretendida conforme Vigotski (apud BARROCO, 2007, 

p. 228). 

[...] educar indivíduos com deficiência e/ou com necessidades 
educacionais especiais implica em levá-los às formas de 
compensações adequadas, ao encontro de vias colaterais de 
desenvolvimento posto que a educação não só influem em uns 
ou outros processos de desenvolvimento em toda sua amplitude. 
Os processos compensatórios devem encaminhar ao 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores de tal 
modo que os indivíduos possam ter maior compreensão de si 
mesmos e da sociedade que eles mesmos ajudam formar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A citação tem caráter explicativo de que o desenvolvimento humano, seu 

processo de evolução biológica culminam no que chamamos de gênero humano, 

ou seja, o homem se produz como homem, diferenciando-se dos demais 

animais. Tal diferenciação é denominada “humanização” que é o produto da 

cultura historicamente acumulada, das relações que faz, socialmente, ao longo 

de sua história. Dado o conceito do homem humanizado, podemos entender que 

ao contrário, a hominização parte apenas do plano da evolução biológica, do 

plano da espécie, isto é, conferido a todos os demais animais. 

 Acerca das Funções Psicológicas Superiores, (FSP) Vigotski parte do 

pressuposto que são funções próprias do ser humano, isto é, todo sujeito é 

constituído de funções psicológicas elementares, que são involuntárias e 

possuem relação direta e imediata com o mundo real. Sobre as Funções 

Psicológicas Superiores (FPS), Barroco atesta: 

Por funções psicológicas superiores [ou funções corticais 
superiores, funções psíquicas superiores, funções culturais], 
entendem-se aquelas de origem social, que só passam a existir 
no indivíduo ante a relação mediada com o mundo externo (com 
pessoas e com aquilo que elas criam: objetos, ferramentas, 
processos de criação e de execução, etc.). Como exemplo, pode 
se destacar a fala e o pensamento abstrato, a atenção 
voluntária, a memorização ativa, o planejamento, etc. [...]. Trata-
se de funções que permitem uma conduta geneticamente mais 
complexa e superior à dos animais, posto que planeje 
consciente, intencional. Tudo isso implica em um reequipamento 
cultural para se estar no mundo. (BARROCO, 2007, p. 247). 
 

 Na premissa das citações acima, concluímos que pensar em 

aprendizagem e desenvolvimento demanda um conhecimento específico de 

quem é e como aprende os escolares. Daí então a necessidade de 

compreensão do quanto às mediações promovem ações que possibilitem se 

alcançar, de modo coerente, a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos, 

mostrando que, em se tratando dos escolares, independente de sua condição 

intelectual, todos podem e devem apropriar dos conhecimentos científicos, para 

tal, é imprescindível que o professor desenvolva suas práticas pedagógicas de 

forma planejada, sistematizada e intencional.  

Para Vigotski (apud BARROCO, 2007) é inegável que o homem tem 

características e atitudes próprias, porém, frutos de suas relações com o meio. 

Em sua teoria, Vigotski deixa um nobre legado, principalmente  no  que se refere  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ao desenvolvimento infantil. Foram contribuições riquíssimas tanto no campo do 

desenvolvimento quanto em sua relação com a aprendizagem, construída nas 

relações sociais, como também na questão do desenvolvimento do pensamento 

e linguagem. 

 Ainda sobre aprendizagem e desenvolvimento, Vigotski destaca dois 

conceitos importantes: Nível de Desenvolvimento Real (NDR) e a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde a relação entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento está intimamente ligada à questão do ser humano viver num 

contexto social e com isso, ser privilegiado em ter consolidado seu processo de 

aprendizagem.  

 Na perspectiva vigotskiana, o desenvolvimento, em especial o 

psicológico é fruto das relações sociais, da aprendizagem, da sistematização de 

conceitos via interações sociais, principalmente no contexto escolar que 

segundo os estudiosos só acontece de maneira intencional e planejada. Em 

outras palavras, Vigotski deixa claro em seus escritos e reafirmados por seus 

precursores que a criança sozinha, sem interagir, sem mediações coerentes e 

significativas, não consegue avançar em seus conhecimentos científicos. Ela 

necessita de práticas específicas, intencionais, dirigidas e direcionadas que 

possibilite sua aprendizagem e seu desenvolvimento. Sobre esses conceitos 

Moraes (2010, p.101) afirma que: 

A organização do ensino para possibilitar a transição do senso 
numérico às formas mais elaboradas produzidas pelo homem 
para o controle de quantidade de tomar como ponto de partida o 
conhecimento que a criança possui (Nível de Desenvolvimento 
– NDR) e desenvolver ações de ensino e aprendizagem para 
além desse conhecimento. Isto significa que é necessário que a 
prática pedagógica incida sobre os conhecimentos ainda não 
apropriados pelas crianças. A esse espaço entre o 
conhecimento que a criança domina e aquele em que ainda 
precisa da ajuda do outro Vigotski (2000) denominou Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP). Assim, aquilo que a criança 
resolve com a ajuda do outro, no futuro terá condições de 
resolver sozinha, revelando um novo nível de desenvolvimento 
real. Esse movimento entre NDR e a ZDP é contínuo e só cessa 
se ao sujeito não forem proporcionadas atividades adequadas 
ou se não tiver condições vitais para o desenvolvimento das 
atividades (MORAES, 2010, p. 101). 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é na zona de desenvolvimento proximal que acontece a 

aprendizagem e nesse caso, cabe ao professor à tarefa de propiciar situações 

para que esta aprendizagem aconteça, agindo como mediador entre o escolar e 

o conhecimento tanto o científico quanto o social, pois conforme já destacamos, 

a aprendizagem depende das interações feitas no coletivo, das interações feitas 

com seus pares.  

 Assim reafirmamos que o trabalho a ser desenvolvido, ancora-se nos 

pressupostos da Teoria Histórico Cultural, preconizada por Vigotski que estudou 

crianças com deficiência desde o século XX, essa teoria nos fornece suporte 

para a compreensão do processo e desenvolvimento das crianças com 

Necessidades Educativas Especiais, destacando o que deve ser valorizado são 

suas potencialidades, bem como a relevância da mediação enquanto elemento 

essencial para a elevação dos sujeitos por meio da apropriação da cultura 

humana. Barroco, Silva e Leal (2012, p. 180) apoiadas em Vigotski e Luria 

(1996) defendem que: 

[...] a mediação instrumental como processo fundamental na 
apropriação do conhecimento, reforçando o papel da educação 
escolar e do professor no desenvolvimento humano. Desta 
forma, desde a educação infantil, a ação mediadora junto às 
crianças com ou sem deficiências deve ser intencional, planejada 
e sistemática. No caso daquelas com deficiência intelectual, o 
cuidado deve ser ampliado. 

De acordo com as autoras citadas a Teoria Histórico-Cultural nos permite 

compreendermos a função social da escola e, consequentemente, o trabalho do 

professor no processo de desenvolvimento dos sujeitos. Em outras palavras, é 

na escola, mediante ações intencionais, com objetivos claros e metodologias 

adequadas feitas pelos que estão à frente do processo, no caso os educadores, 

que se dá o avanço no âmbito intelectual do escolar, bem como no 

desenvolvimento de sua autonomia, proporcionando-lhe a apropriação de 

conhecimentos. 

 A mediação promove ao escolar a possibilidade de apropriação dos 

conceitos científicos e, nesse processo, o papel do professor é relevante para 

que tal apropriação ocorra, ou seja, ao professor cabe a ação de mediador entre 

o aluno e o conhecimento na questão do  ensino  e   aprendizagem.  Os  autores  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salientam que é fato que ao chegar à escola o escolar traz consigo uma gama 

de conhecimentos adquiridos em seu cotidiano, tanto nas relações familiares, 

quanto nos grupos sociais. No entanto estes conceitos se ampliam e se 

modificam à medida que novas interações são feitas. Daí a nobre relevância do 

professor em fazer mediações coerentes entre os conteúdos escolares e as 

aprendizagens dos que estão envolvidos nesse processo. 

 De acordo com Moraes et al (2012), os conceitos espontâneos ou 

cotidianos se diferenciam do conhecimento científico, isso porque os conceitos 

cotidianos são aqueles que os sujeitos de apropriam pela relação direta e 

espontânea com o objeto, não tendo consciência do conceito que está sendo 

apropriado, enquanto o conceito científicos necessitam de uma sistematização, 

organização e atividades adequadas que possibilitem a sua apropriação na 

escola e referem aos conceitos encontrados nas diferentes ciências. Portanto de 

acordo com Vigotski (2001), conceitos científicos e espontâneos implicam 

atitudes distintas em relação ao objeto, enquanto os conceitos espontâneos 

estão ligados aos objetos concretos, à experiência imediata; os científicos são 

desenvolvidos a partir de ações mentais que analisem o processo em relação 

aos demais conceitos. Assim, mesmo com características diferenciadas, o 

conceito científico necessita do conceito espontâneo para ser formado de 

acordo com Vigotski (2000 apud Moraes et al 2012, p. 144): 

O desenvolvimento do conceito espontâneo da criança deve 
atingir um determinado nível para que a criança possa aprender 
o conceito científico e tomar consciência dele. Em seus 
conceitos espontâneos, a criança deve atingir aquele limiar além 
do qual se torna possível a tomada de consciência. 

 Diante disso, verificamos que os conhecimentos científicos não são 

formados a partir de mera transmissão ou treinamento, mas é imprescindível 

ação mental do sujeito, esse é um pressuposto fundamental para a organização 

do ensino e do processo de formação dos professores. 

 Assim, a escola é a instituição capaz de fazer a mediação entre os 

conceitos cotidianos e os científicos para garantir o desenvolvimento dos 

escolares. Nas palavras de Saviani (1991, p. 29): “Em suma, pela mediação da 

escola,  dá-se  a  passagem   do  saber  espontâneo    ao  saber   sistematizado,    

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Momento 3: Apresentação do Vídeo sobre “Vigotski” da Marta Kohl de Oliveira. 

Título: Aprendizagem e desenvolvimento: um processo Sócio-Histórico. 

Disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=R3iGu2Gw454 

Momento 4: Assistir o vídeo da Marta Kohl, em seguida debater sobre as 

contribuições da Teoria Histórico-Cultural para a educação e registrar os pontos 

mais significativos. 

 

Recursos Materiais: Data show, notebook, papel sulfite e caneta. 

  

cultura popular à cultura erudita”. 

 Desse modo, para que os professores assumam sua função como os 

principais protagonistas do processo de formação dos escolares são 

fundamentais que ele também domine os conteúdos e a forma necessária para o 

processo de desenvolvimento dos escolares, essa constitui uma atitude 

profissional transformadora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3iGu2Gw454


 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Duração: 20 horas 

Objetivo: Conhecer e entender o Sistema de Numeração Decimal, o conceito de 

número e base, atividades destacando os elementos essenciais AOE e o 

desenvolvimento de oficinas. 

 

1º Momento: Para atingirmos o objetivo dessa unidade didática, destacaremos 

questões as quais serão trabalhadas a partir da leitura dos textos abaixo e das 

atividades propostas: 

 Como a Matemática está presente no processo de humanização 

dos sujeitos? 

 Como podemos ensinar os conhecimentos matemáticos produzidos 

historicamente para pessoa com Necessidades Educativas 

Especiais? 

 Como desenvolver o pensamento numérico nas crianças? 

 Como ensinar as crianças a controlarem quantidades? 

 

Apresentar através de slides os textos a seguir:  

  

UNIDADE DIDÁTICA 3 

 

 

 

A produção do Sistema de Numeração Decimal 

 A ideia de número surgiu da necessidade humana de conhecer o mundo e 

nele sobreviver, ou seja, foi na produção da vida que o homem produziu 

instrumentos para o controle de quantidade. Desde a pré-história a contagem 

vem  sendo  construída  e aperfeiçoada. Assim,   o  homem  primitivo,  que  tinha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poucas coisas para controlar, contava de 1 a 3 e para quantidades superiores a 

essas utilizavam a palavra muitos. Enquanto era nômade, as suas tarefas de 

sobrevivência exigiam conhecimentos matemáticos, conforme Struik (1989, p. 

29):  

Durante as centenas de milhares de anos, ou mais, deste 
período, os homens viviam em cavernas, em condições pouco 
diferentes das dos animais, e suas principais energias eram 
orientadas para o processo de recolher alimentos onde fosse 
possível encontrá-los.  

 Com a passagem da situação de nômade para sedentário, houve uma 

transição da mera recolha de alimentos para a sua produção, da caça e da 

pesca para a agricultura. Com isso, surgiu a necessidade de controlar a sua 

produção e iniciou-se o desenvolvimento do processo de contagem. Segundo 

Caraça (2002, p. 3):                              

À medida que a vida social vai aumentando de intensidade, isto 
é, que se tornam mais desenvolvidas as relações dos homens 
uns com os outros, a contagem impõe-se como uma 
necessidade cada vez mais importante e urgente. 

 As primeiras formas de contagem foram realizadas através da 

correspondência um a um, que consiste em associar a cada objeto que se quer 

contar outro objeto que serve de contador. Muito provavelmente, os primeiros 

contadores eram seixos ou pedras que, mais tarde, foram substituídos por 

registros em ossos ou madeira. Mas, com o passar do tempo, as quantidades a 

serem contadas foram aumentando, o que dificultava fazer o seu controle 

através de correspondência ou registro de cada um dos inúmeros elementos a 

serem contados. 

 Na medida em que as condições de vida social do homem foram se 

modificando, a necessidade de controlar quantidades se tornou cada vez maior. 

Civilizações diferentes passaram também a utilizar formas distintas de proceder 

ao controle de quantidades. Tal afirmativa pode ser justificada percebemos isso 

em alguns achados pré-históricos como pedaços de madeira e ossos com 

marcações e entalhes. “Em alguns desses materiais foram encontradas 

marcações que indicam uma estratégia de agrupamento dos entalhes de cinco 

em cinco unidades” de acordo com Dias; Moretti (2011, p. 21). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentaremos através de slides e leitura os conceitos mais significativos do 

texto do Ifrah (2005, p. 9 a 14) de “De onde vêm os algarismos” e no final da 

produção didático-pedagógica este texto se encontra na íntegra no anexo 2. 

  

O agrupamento foi certamente uma estratégia anterior à 
contagem. Embora o número de elementos agrupados tenha 
variado entre os muitos povos que se utilizaram dessa 
estratégia, e comum encontrarmos, em muitos dos sistemas de 
numeração antigos, pistas que nos levam a deduzir a origem de 
uma contagem baseada no uso das mãos. 

 

 As necessidades humanas fez com que o homem produzisse um sistema 

para o controle de quantidade, sendo o Sistema de Numeração Decimal (SND), 

portanto, essa invenção constitui-se em uma das máximas produções humanas 

para a satisfação das necessidades dos homens. Ifrah (2005, p. 10) afirma que 

a invenção dos números não foi uma história linear e abstrata, mas “ao 

contrário, é a história das necessidades e preocupações de grupos sociais”.  

A invenção dos números, a categorização e mediação do espaço fizeram 

com que os homens produzissem um conjunto de conhecimentos que lhes 

permitem codificar e transmitir as informações, isto é, o homem, para a 

satisfação de suas necessidades, produziu um conjunto de símbolos e signos, 

ou seja, a linguagem matemática.  

Esse recorte que fizemos sobre o movimento de produção do Sistema de 

Numeração Decimal constitui-se importante para a compreensão da matemática 

enquanto produto da atividade humana, bem como os conceitos que compõem 

o próprio Sistema de Numeração Decimal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onde vêm os algarismos. 

 

 O uso dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 nos parece em geral tão 

evidente que chegamos quase a considera-lo como uma aptidão inata do ser 

humano, como algo que lhe aconteceria do mesmo modo que andar ou falar. É 

preciso recordar o difícil aprendizado do manejo dos números (ah, decorar a 

tabuada!), para perceber que se trata na verdade de algo inventado e que tem 

de ser transmitido. Basta evocar nossas lembranças, às vezes fugidias, do 

sistema romano de numeração (esses famosos algarismos romanos que 

continuamos a utilizar para sublinhar algum número importante, como o do 

século), para perceber que nem sempre contamos da forma como faz hoje ou 

escrevemos os algarismos do mesmo modo. 

 Assim, é possível fazer uma história dos algarismos, e uma história 

universal. Pois, mesmo se é descontínua e hesitante, ou se a conhecemos 

apenas de modo fragmentário, ela converge para os algarismos que utilizamos 

hoje e para o sistema de numeração de posição que se propagou por todo o 

planeta. Esta é a história de uma grande invenção, ou melhor, de uma série de 

invenções, distribuída por vários milênios, talvez por várias dezenas de milênios. 

De modo mais minucioso, já a contei na Histoire universelle des chiffres 1, mas 

quis retraçar seus principais episódios para um público mais extenso. Logo, não 

haverá aqui abundância de detalhes ou referências que prejudicariam a clareza 

da exposição. Mas o leitor poderá com facilidade, sem simplificação abusiva, as 

linhas mestras de uma evolução multiforme e complexa, e descobrir, graças às 

numerosas ilustrações, curiosidades e reconstituições, como calculavam as 

grandes civilizações do passado: suméria, babilônica, egípcia, grega, romana, 

hebraica, maia, chinesa, indiana e, evidentemente, árabe. Será um verdadeiro 

entretenimento retraçar as etapas de uma multiplicação egípcia ou de uma 

divisão suméria; compreender por que as quatro operações de aritmética, que 

nos  parecem  hoje  elementares,  representaram  durante dezenas  de  séculos,  

para milhões de homens, uma arte obscura e complexa, reservada para uma 

elite incomum, geralmente os sacerdotes; e perceber, talvez com espanto, que 

na Europa, há poucos séculos, ainda se calculava não com algarismos, mas 

com  os   dedos  da  mão  ou  por  meio de  fichas sobre mesas, e que se fazia a  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

contabilidade através de entalhes em madeira. Daí que, para dominar os 

mistérios da multiplicação e da divisão, o filho de um rico comerciante da Idade 

Média necessitava de vários anos de estudo e passava pelas vicissitudes de uma 

viagem por toda a Europa – em suma, o equivalente ao doutoramento atual. 

 Esta não é, assim, uma história abstrata e linear, como se imagina às 

vezes, e erradamente, a história da matemática: uma sucessão impecável de 

conceitos encadeados uns aos outros. Ao contrário, é a história das 

necessidades e preocupações de grupos sociais ao buscar recensear seus 

membros, seus bens, suas pedras, seus prisioneiros, ao procurar datar a 

fundação de suas cidades e de suas vitórias utilizando os meios disponíveis, às 

vezes empíricos, como o entalhe, às vezes estranhamente mitológicos, como no 

caso dos egípcios. E, assim fazendo, estes grupos manifestam amplamente seus 

preconceitos. 

 Alguns se revelam utilitaristas e limitam suas ambições a objetivos 

puramente contábeis; outros, para se situar no ilimitado e na eternidade, buscam 

inventariar o céu e a terra, exprimir a quantidade de dias, de meses e de anos 

desde a criação do mundo, ou pelo menos a partir de qualquer data original cujo 

sentido desde então se perdeu. Aos nossos olhos, são estes últimos, que 

gostaríamos de chamar de sonhadores, que têm razão, pois, ao se impor a 

obrigação de representar números muito grandes, são levados a ultrapassar a 

multiplicação dos símbolos e colocados no caminho da numeração de posição e 

do zero. 

 Mas estas descobertas nunca estão para sempre asseguradas: uma 

civilização se apaga, a dos babilônios ou a dos maias, e, junto com sua casta de 

sacerdotes rigorosamente recrutados, é um pouco da técnica dos números que 

desaparece, toda uma invenção a refazer. Trata-se, pois, de uma história caótica 

e tumultuada, cheia de avanços fulgurantes e de recaídas, em que o passo 

incerto, errático, feito de tentativas e de erros, de impasses, de esquecimentos e 

de renúncias da espécie humana,  parece  (para  nós,  que  conhecemos   seu 

coroamento, pelo menos em relação a esse ponto) com o de um bêbado. 

  É também uma história completamente anônima, apesar da importância 

das invenções. Feita por e para as coletividades, ela não concedeu certificados. 

Não que todos os nomes estejam [...] (ANEXO 2). 

 

  

 

 



 

2º Momento: Análise da Atividade de Ensino   

 

 

 Para a organização teórico-metodológica da Produção Didático-Pedagógica 

nos fundamentaremos no conceito de atividade proposta por Leontiev  e a Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE) desenvolvida por Moura (1996).  

Conforme Moraes (2012), a AOE é a unidade entre ensino e aprendizagem no 

processo de organização da atividade pedagógica, cujas principais características 

são: a intencionalidade pedagógica, a existência de situação desencadeadora de 

aprendizagem, a essência do conceito como núcleo da formação do pensamento 

teórico, a mediação como condição fundamental para o desenvolvimento da 

atividade, o trabalho coletivo como contexto de produção e legitimação do 

conhecimento.      

 Para fundamentar o modo de organização do ensino de acordo com os 

pressupostos da AOE, trabalharemos com a história virtual que se constitui de um 

enredo lúdico que contém a situação desencadeadora de aprendizagem, a qual tem 

por objetivo colocar a criança diante de uma situação problema semelhante a que o 

homem vivenciou historicamente sendo que ao buscar a solução do problema ela vai 

se apropriando do conhecimento matemático. Segundo Moretti (2007, p.99): 

A intenção do professor em usá-la como recurso didático é que o 
conceito a ser ensinado se transforme em uma necessidade 
cognitiva ou material para seus alunos de modo que as ações que 
estes desenvolverão na busca da solução do problema estejam de 
acordo com o motivo que os leva a agir e que deste modo eles 
possam, de fato, estar em atividade. 

 

 

Para isso faremos a análise de uma atividade de Ensino cuja Situação 

Desencadeadora é introduzida pelo Pastor Linus. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 1: Pastor Linus  

 

 Situação Desencadeadora de Aprendizagem: Pastor Linus - Melhorando a  

 

 

Atividade: Pastor Linus  

 

 Situação Desencadeadora de Aprendizagem: Pastor Linus - 

Melhorando a contagem do Pastor. 

 Objetivo: Desenvolver o conceito de base.  

 Conteúdo: Agrupamento e conceito de base numérica. 

 

Problema desencadeador: 

 Há muito tempo atrás, o pastor Linus contava as suas ovelhas 

guardando uma pedra para cada animal. Certo dia mostrou para seu vizinho 

Petrus a quantidade de ovelhas de seu rebanho. Petrus alertou o amigo 

dizendo-lhe que se o rebanho aumentar consideravelmente irá carregar muita 

pedra e acabou criando um problema para Linus: “Como contar a mesma 

quantidade de ovelhas utilizando menos pedra”? 

 Encaminhamento metodológico:  

1) Distribuir para os grupos, dezessete pedrinhas ou unidades do material 

dourado que representam a quantidade de ovelhas de Linus; 

2) Solicitar que os alunos resolvam o problema, individualmente, por meio 

de um desenho; 

3) Discutir em grupos de três ou quatro pessoas as soluções criadas; 

4) Escolher uma solução para cada grupo, que abranja todos os casos de 

contagem;  

5) Solicitar para que os grupos apresentem a solução para a classe; 

6) Escolher uma das criações para ser utilizada pela classe para efetuar 

diversas contagens; Exemplo: contar a quantidade 23 a partir da criação 

da classe, o número de alunos e etc.; 

7) Registrar o ano de 2006 com a contagem escolhida.  

 

 Recursos: 

Pedrinhas, copinhos ou sacolinhas, lousa, caderno, lápis.  

 



 

 Questão a ser analisada:  

 

 

 

Análise da Atividade: 

  

ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO 

Base teórico-metodológica para a organização do ensino 

 

 

  

  

ATIVIDADE DE ENSINO 

  

AÇÕES DE ENSINO 

 

- Elaboração da Situação Desencadeadora de aprendizagem (Ex: Pastor 

Linus).  

 

- A Situação Desencadeadora de Aprendizagem contempla: 

 

Problema de aprendizagem: Ex.: “Como o pastor Linus pode contar a 

mesma quantidade de ovelhas utilizando menos pedra”?  

 

Esse problema de aprendizagem deve contemplar a essência do conceito 

de contagem por agrupamento para o controle de quantidade; 

 

Elaboração da solução coletiva; 

 

Para objetivação da Situação Desencadeadora de Aprendizagem podem 

ser utilizados diversos recursos metodológicos, dentre eles Lanner de 

Moura e Moura (1996) propõem: 

 

- Jogo; 

 

- Situação emergente do cotidiano; 

 

- História virtual do conceito.  
  

 

Como o Pastor Linus pode contar a mesma quantidade de 

ovelhas utilizando menos pedras? 



 

Destacaremos os principais elementos da Atividade de Ensino, tendo como 

referencial a Atividade Orientadora de Ensino, a saber: 

Principais características da Atividade Orientadora de Ensino (AOE): 

 Intencionalidade pedagógica; 

 Existência de uma Situação Desencadeadora de Aprendizagem; 

 A essência do conceito como núcleo da formação do pensamento teórico; 

 A mediação como condição fundamental para o desenvolvimento da 

atividade; 

 O trabalho coletivo como contexto de produção e legitimação do 

conhecimento. 

AOE como base teórico-metodológica para organização do ensino é 

constituída tanto pela atividade de ensino elaborada pelo professor e de atividade de 

aprendizagem realizada pelo escolar.   

 

3º Momento: Aprofundar o conhecimento sobre os conceitos constitutivos do 

Sistema de Numeração Decimal, em especial o conceito de base e valor posicional. 

Para isso faremos leitura do Texto: A invenção da base de acordo com Ifrah (2005, 

p. 52 a 78), o texto encontra-se na íntegra no final da Produção Didático-Pedagógica 

(ANEXO 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INVENÇÃO DA BASE  
  

 A partir do momento em que o homem teve acesso abstração dos 

números e aprendeu a distinção sutil entre o número cardinal e o número 

ordinal, ele retomou seus antigos “instrumentos” (pedras, conchas, pauzinhos, 

terços de contas, bastões entalhados, nós de cordas etc.). Mas desta vez 

passou a considera-los sob o ângulo da contagem. De simples instrumentos 

materiais eles tornaram-se, assim, verdadeiros símbolos numéricos, bem mais 

cômodos para assimilar, guardar, diferenciar ou combinar números inteiros. 

 Em seguida, ele aprendeu a conceber conjuntos cada vez mais extensos, 

esbarrando então em novas dificuldades: evidentemente para representar 

números maiores não podemos multiplicar indefinidamente pedras, pauzinhos, 

entalhes ou nós em cordas. Assim, também o número da mão ou das partes   do  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

corpo não são extensíveis segundo nossa vontade. Do mesmo modo, não 

podemos repetir uma mesma palavra de maneira ilimitada, nem criar novos 

nomes de número ou novos símbolos ao infinito. Basta pensar nos nomes que  

teríamos de cor, ou nos símbolos que teríamos de desenvolver para exprimir 

simplesmente a quantidade de centavos igual ao valor de uma nota de 

quinhentos francos! 

 Foi então que o ser humano se defrontou com um problema 

aparentemente impossível de ser resolvido: como designar (concretamente, 

oralmente ou, mais tarde, por escrito) números elevados com o mínimo de 

símbolos possível? 

 

DEZ, A BASE MAIS COMUM 

 Em certas regiões da África ocidental, há relativamente pouco tempo, os 

pastores tinham um costume bastante prático para avaliar um rebanho. Eles 

faziam os animais passarem em fila, um a um. Após a passagem do primeiro 

enfiavam uma concha num fio de lã branca, após o segundo uma outra concha, 

e assim por diante até dez. Nesse momento enfiar conchas na lã branca até a 

passagem do vigésimo animal, quando se introduzia uma segunda concha no 

fio azul. Quando este tinha, por sua vez, dez conchas, e cem animais haviam 

sido contados, desfazia-se o colar das dezenas e enfiava-se uma concha numa 

lã vermelha, reservada desta vez para as centenas. E assim por diante [...]. 

 Não vamos pensar com isso que esses pastores raciocinavam como 

“primitivos”. Nós ainda contamos segundo o mesmo princípio que eles, só que 

com símbolos diferentes. A ideia básica deste procedimento reside de fato na 

predominância do agrupamento por dezenas (ou “feixes” de dez unidades), por 

centenas (dezenas de dezenas) etc. Nesta técnica concreta, cada concha de lã 

branca vale por uma unidade simples, enquanto cada concha da segunda ou 

da terceira lã marca um agrupamento de dez ou de cem unidades. Na 

linguagem dos matemáticos, [...]. 

 Nossa numeração escrita atual repousa sobre a base dez, mas usa os 

dez seguintes símbolos gráficos (aos quais se denomina corretamente 

“algarismos arábicos”): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 

 Os nove primeiros representam as unidades da primeira ordem e o 

décimo, o conceito de “zero”. A base dez, [...]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A centena, que é igual ao quadrado da base dez, se escreve 100 (“uma 

centena, zero dezenas e zero unidades”), sendo o menor número representado 

por três algarismos. Os números de 110 a 999 são designados combinando-se 

sucessivamente três dos dez algarismos fundamentais: 

 101 (“uma centena, zero dezenas e uma unidade”). 

 358 (“três centenas, cinco dezenas e oito unidades”) etc. 

 Vem em seguida o milhar, que é igual ao cubo da base, e se escreve 

1.000 (“um milhar, zero centenas, zero dezenas e zero unidades”), depois a 

dezena de milhar, que se escreve 10.000, e assim por diante. 

 A base dez foi e permanece sendo, sem dúvida, a mais comum no curso 

da história, e sua adoção é hoje quase universal. Seria por causa de suas 

vantagens práticas ou matemáticas? Certamente que não. 

 A base dez apresenta, evidentemente, uma vantagem nítida sobre bases 

tão grandes quanto à trigesimal ou a sexagesimal, por exemplo, pois 

corresponde a uma ordem de grandeza satisfatória [...].  

 Se tivéssemos um dia de fazer uma reforma completa de nossos 

sistemas de numeração e de confiar esta tarefa a um grupo de especialistas, 

assistiríamos provavelmente a uma interminável disputa opondo, como de 

hábito, o prático ao teórico: 

 ─ Nós precisamos é de uma base matemática satisfatória ─ diria um. 

 ─ Nada disso ─ responderia o outro ─ Os melhores sistemas são 

aqueles em que a base comporta um máximo de divisores. E dentre estas 

bases à dúzia comporta um máximo de divisores. E dentre estas bases à dúzia 

me parece a mais adaptada, levando em conta a limitação da memória humana. 

Enquanto nossa base dez só tem como divisores o 2 e o 5, a base doze é ao 

mesmo tempo divisível por 2, 3, 4 e 6. Ora, é justamente [...]. 

 No entanto, seria utópico pensar que ainda poderíamos voltar atrás e 

procurar mudar agora a base de nossa numeração escrita ou oral. O hábito de 

contar por dezenas está tão enraizado nas nossas tradições que a escolha 

desta unidade de contagem se tornou indestrutível. O que se poderia fazer seria 

a reforma das divisões estranhas e incômodas dos antigos sistemas de pesos e 

medidas, [...]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Momento: Produção de Atividade de Ensino 

 

 Junto com o grupo elegeremos alguns conceitos para a organização de 

atividades de ensino de acordo com os pressupostos da Atividade Orientadora de 

Ensino (AOE). 

 Nesta etapa do processo formativo os professores produzirão atividades de 

ensino para que possam desenvolver junto aos escolares com necessidades 

educativas especiais. Contemplaremos o estudo sobre o conceito a ser trabalhado, a 

organização da atividade em pequenos grupos, socialização das atividades no 

grande grupo. A formadora (professora PDE) direcionará os trabalhos de modo que 

as atividades elaboradas pelos participantes contenham os princípios teóricos 

trabalhados no processo formativo. 

 “O número 10” ─ afirmava um deles ─ “é o mais perfeito de todos (!). Foi 

de acordo com esta ideia que se estabeleceram as divisões e as formas das 

extremidades de nossas mãos e pés... E é a justo título e conforme a natureza 

divina que, sem premeditação, nos juntamos aos homens de todos os países 

para contar segundo esse número perfeito” [...]. 

 Se a natureza nos tivesse dado seis dedos para cada mão, a maioria das 

numerações da história se teria fundado na base doze. Se, ao contrário, a 

evolução natural deste órgão na linhagem humana tivesse desembocado numa 

redução do número de dedos de cada mão para quatro, por exemplo, (como a 

rã), nossas tradições de contagem e nossos sistemas de numeração seriam 

hoje fundados na base oito [...]. 

 Mas nem todas as civilizações resolveram do mesmo modo o problema 

da base. A base dez não foi à única referência do homem através dos tempos. 

Alguns povos adquiriram o hábito de agrupar os seres e os objetos por feixes de 

cinco. [...]. 

 Enquanto unidade de contagem a base sexagesimal constitui uma base 

muito elevada, sobrecarregando consideravelmente a memória: ela exige o 

conhecimento de sessenta palavras ou signos diferentes para traduzir os 

números de 1 a 60. Os nomes de números ou os símbolos de base por ela 

exigidos são, assim, tão numerosos que fica difícil decorar, [...]. (ANEXO 3) 
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Tema: Compreensão da Deficiência ao longo da História 

 

 A Educação Especial, conforme prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, configura-se como uma modalidade de educação 

escolar garantida, preferencialmente, para escolares que apresentam necessidades 

específicas e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens 

curriculares correspondentes a sua faixa etária, assim: 

[...] por possuírem necessidades próprias e diferentes dos demais 
alunos no domínio das atividades curriculares correspondentes à sua 
idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais 
específicas e adaptadas para que estes possam apropriar-se dos 
conhecimentos oferecidos pela escola. As diferenças ocorrem em 
funções de altas habilidades, condutas típicas, deficiência física 
motora, visual, auditiva, mental, bem como, condições de vida e 
material precário. (SHIMAZAKI; MORI, 2012, p.31). 

 Portanto, as concepções sobre as pessoas com deficiência e as ações em 

relação a elas, estão ligadas à história da sociedade, aos seus valores e à cultura de 

determinado momento histórico que contraditoriamente nas distintas sociedades ora 

exclui, ora integra parcialmente seus cidadãos no que tange ao exercício dos seus 

direitos, conforme Carmo (1991, apud SHIMAZAKI; MORI, 2012, p. 31), a Educação 

Especial apresenta três momentos distintos: pré-história da Educação Especial, a 

era das instituições e a época atual. 

 A história da Educação Especial aponta que há existência de pessoas 

deficiente desde os tempos mais remotos da civilização. Entretanto, são 

pouquíssimos os escritos que descrevem tais sujeitos sendo que, o que se encontra 

na literatura é que, na antiguidade, havia duas concepções acerca das pessoas 

doentes, idosas ou deficientes: uma era a de serem aceitas, de serem tratadas com 

tolerância. A outra, no entanto, era a “não aceitação” do sujeito diferente. Jimenez 

(1997, apud SHIMAZAKI; MORI, 2012, p. 32), relatam: 

Entre os séculos XVII e XVII, os esquimós deixavam os velhos e os 
deficientes em locais estratégicos para serem devorados pelos ursos 
brancos. Outras tribos, como a dos índios Ajores, eliminavam os 
recém-nascidos deficientes e as crianças não desejadas, 
especialmente as do sexo feminino. Já os velhos e as pessoas que 
se tornavam deficientes eram enterrados vivos, pois se acreditava 
que a terra os protegia contra tudo e contra todos. Entre os hebreus, 
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toda doença crônica ou deficiência simbolizavam impureza ou 
pecado. 

 A igreja nessa época, marcada pelo cristianismo condena vários atos 

cometidos contra as pessoas deficientes. No entanto, enfatizava que tais sujeitos 

carregavam algo sobrenatural, que possuíam poderes especiais advindos de 

demônios, bruxarias e outros espíritos malignos, mas que eram curadas pelo poder 

do exorcismo e pela força da oração da igreja. Nos séculos XVII e XVIII ainda não 

havia nenhuma atenção educacional e nem outros serviços especiais para esses 

sujeitos, sendo assim, uma classe ignorada, rejeitada e, em muitos casos, 

perseguida e explorada. 

 Ao nos remetermos à sociedade primitiva verificamos que a sobrevivência do 

grupo dependia do que a natureza lhes oferecia como: caça, pesca, frutos e 

cavernas para abrigar-se, etc., uma de suas características era o deslocamento 

constante em busca de alimentos, sendo fundamental que todos os indivíduos 

fossem capazes de dar conta de si mesmo e ainda colaborar na manutenção do 

grupo. Assim, alguém com alguma deficiência constituem um empecilho, levando-o a 

ser abandonado, morto por inanição ou por animais e sem que isto causasse 

sentimentos de culpa, havendo deste modo um processo de seleção natural, em que 

literalmente os mais fortes sobrevivem segundo Bianchetti (1998). 

O autor continua a explicar que na sociedade grega e romana, existiam os 

escravos para o trabalho, pois os gregos consideravam o trabalho braçal 

degradante, os homens livres podiam se dedicar a reflexão e ao pensar, o que se 

valorizava era o corpo em sua estética (forte e belo) em razão das guerras. As 

crianças que apresentassem algum tipo de deficiência ao nascer eram eliminadas, 

pois não correspondiam ao ideal de homem, não apresentando perspectiva de 

futuro, no entanto, não se considerava crime a eliminação destas. 

De acordo com Bianchetti (1998) na sociedade romana as pessoas com 

deficiência eram utilizadas como bobos da corte, objeto de diversão dos nobres, ou 

usadas em espetáculos circenses, não havendo respeito a sua dignidade.  

 Com o advento do renascimento, quando a cultura e os valores se voltaram 

para o homem, toda essa concepção “ignorante” acerca da pessoa com deficiência 

passa a ter um “novo olhar”, ou seja, a fase de rejeição do sujeito deficiente começa 



 

a sofrer mudanças positivas, inclusive com concessões de direitos aos deficientes e 

surgimentos dos primeiros interessados pelos estudos das deficiências. Nessa 

época surgem também as grandes personalidades no campo da cultura, ciência, 

arte e música que eram deficientes, tais como, Luís de Camões, Galileu Galilei, 

Ludwig Von Beethoven, Antônio Francisco Lisboa, “O Aleijadinho” e outros. 

 O segundo momento da história da Educação especial é tido como “era das 

instituições” ou “fase de segregação institucional”, no final do século XVII e século 

XIX. É possível encontrar ao longo da história diferentes valores católicos em 

relação à pessoa com deficiência, enquanto filhos de Deus eram dotados de alma, 

portanto, merecedores de cuidados e caridade, oferecendo-lhes proteção e ao 

mesmo tempo os segregavam, separando-os do convívio com o outro, tem-se com 

isso, as primeiras instituições com objetivo de oferecer abrigo às pessoas com 

deficiência, surgem então, as raízes do isolamento e da internação. Assim, é nesse 

período que realmente a Educação Especial teve seu início conforme atestam: 

É nesse período que a Educação Especial realmente se iniciou, 
quando parte da sociedade admite a necessidade de prestar alguma 
assistência às pessoas com deficiências. Os deficientes continuavam 
sendo discriminados, marginalizados e excluídos da sociedade e da 
família e atendidos por instituições cuja filosofia era mais 
assistencialista, filantrópica e segregacionista; ou seja, a 
preocupação era mais assistencial que educativa. Eram instituições 
voluntárias, em suas maiorias religiosas, tinhas apenas missão do 
governo, mas nenhum outro tipo de ajuda (CARMO, 1991, apud 
SHIIMAZAKI; MORI, 2012, p. 33). 

 Somente após o século XVIII que começou a se propagar a ideia de que as 

pessoas com deficiência poderiam conviver socialmente com as pessoas ditas 

normais. Porém a sociedade da época a mantinha institucionalizada, por serem 

representantes do desvio do padrão social da época, como assim eram 

considerados: as prostitutas, os loucos, deficientes, pobres e mutilados. Havia, 

portanto, a busca por proteger a sociedade de tais indivíduos internando-os em 

instituições de acordo com Tessaro (2005). 

 Pessotti (1984) relata que no período compreendido entre o final do século 

XVIII e início do século XIX aumentaram muito as pesquisas e as práticas médicas 

em relação à deficiência. Na França o médico Jean Marc Itard (1774-1838) 

desenvolveu as primeiras tentativas de educar uma criança de doze anos de idade, 

chamado Vitor, mais conhecido como o “Selvagem de Aveyron”, ainda que este 



 

tenha se constituído num trabalho individualizado. 

 Barroco (2007) ressalta que este período foi marcante na história das 

deficiências, pois o deficiente passou a ser concebido como sujeito treinável e a ele 

cabia lutar por sua reabilitação com o objetivo de (re) integração na sociedade. 

Dentre as mudanças conferidas ao longo da história, podemos trazer a tona o 

descontentamento de pais, familiares e outros membros da sociedade que passam a 

discutir as formas de atendimento e a reivindicar melhores condições de vida para 

aqueles que se apresentavam como desviantes, com alguma “anormalidade”, 

requerendo a garantia de seus direitos. Mas, mesmo havendo uma defesa em prol 

da participação destas pessoas na sociedade, com sua cidadania respeitada, 

continuavam sendo atendidas de forma assistencial, predominando a hegemonia 

médica clínica, segundo Jannuzzi (1992).  

Somente com a organização de alguns movimentos sociais, ocorridos na 

primeira metade do século XX, a sociedade foi pressionada a repensar seus valores 

e suas práticas voltadas para as pessoas que apresentavam deficiência. 

Promovendo assim, uma intensificação em torno da discussão sobre a 

integração/inclusão das crianças que apresentam necessidades educacionais 

especiais no sistema regular de ensino.  

 No contexto atual, além das discussões promovidas constata-se a 

organização de diretrizes, decretos, leis, dentre outros documentos, que passam a 

orientar as ações em relação às pessoas com deficiência, à educação escolar a ser 

oferecida. De acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação Especial do 

Paraná (SEED, 2008) foi a partir da década de 1980 que inúmeras leis foram 

aprovadas, por organismos internacionais sistematizando documentos norteadores 

em torno da igualdade de direitos e oportunidades, bem como o reconhecimento da 

diversidade dos alunos e o compromisso com a educação. 

 Desse modo, destacaremos alguns marcos políticos-legais importantes para o 

avanço das questões ligadas à Educação Especial: A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

assegurando a todas as pessoas, sem distinção alguma, os mesmos direitos à 



 

liberdade, a educação, ao desenvolvimento pessoal e social enfim, a livre 

participação na comunidade. 

Cita-se ainda a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (09/12/75); o 

Ano Internacional das Pessoas com Deficiência (1981); e, a criação do Programa 

Mundial de Ações relativo às pessoas com deficiência, adotado pela Assembleia 

Geral da ONU (Organização das Nações Unidas, 1982), posteriormente, foi 

instituída a Década das pessoas com Deficiência das Nações Unidas – 1983/1992.  

Desde então, a Educação especial passou a estar com mais frequência na 

pauta de discussões internacionais, sendo uma delas em 1990, a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, Tailândia, convocando os 

países membros da ONU, chamando a atenção para a necessidade de estabelecer 

ações concretas, visando atender as necessidades educacionais de inúmeros 

alunos, até então privados do direito de acesso, ingresso, permanência e sucesso 

na escola básica de acordo com Albuquerque (2005). 

Além disso, em 1994 foi promovida pelo governo da Espanha e pela 

UNESCO a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

acesso e qualidade, gerando a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1997). O 

princípio fundamental desta Declaração é a responsabilização da escola no 

acolhimento de todas as crianças, independente das diferenças que as 

caracterizam. Esta é tida como o marco mundial na difusão da educação inclusiva. 

Muitas reformulações ocorreram na Educação Especial e após dois anos da 

publicação da Declaração de Salamanca, é homologada no Brasil a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, configurada como um importante 

documento educacional brasileiro, que estabelece em seu Capítulo V, Artigo 58: 

“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular, para os educandos 

portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996, p. 24). 

 Piletti e Rossato (2010) citam como importante marco no que tange as 

possibilidades de educação das pessoas com deficiência a Convenção Internacional 

sobre as Pessoas com Deficiência, promovida pela ONU em 2006, que destaca que 

estas pessoas não podem ser consideradas de modo isolado, ou seja, devem ser 



 

consideradas as interações e as barreiras sociais interpostas, que interferem em seu 

desenvolvimento. Deste modo, são vistas para além de sua organicidade, o que 

propicia um repensar das ações, da educação escolar oferecida, das expectativas 

de aprendizagem e desenvolvimento de tais pessoas.   

 Assim, a educação especial como modalidade de ensino, amplia o trabalho a 

ser realizado pela educação especial, já que será parte integrante do sistema 

educacional brasileiro, em todos os níveis de educação e ensino, da educação 

básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) até o Ensino 

Superior. 

 Portanto, ao longo do tempo a história e as legislações vigentes, têm nos 

mostrado que, apesar de todas as contradições, existiram alguns indivíduos ou 

grupos que se preocuparam em oferecer educação e cuidados para as pessoas com 

necessidades especiais, todavia há ainda a necessidade de buscar alternativas para 

que a educação formal se efetive para todas as pessoas que dela precisa, e, além 

disso, que pessoas que se preocupem com as pessoas com Necessidades 

Educativas Especiais continuem lutando para que as legislações se efetivem na 

prática, garantindo seus direitos e deveres perante a sociedade. Porém é necessário 

muita firmeza, dedicação e conhecimento porque vivemos em uma sociedade ainda 

muito preconceituosa onde continuam recorrendo às explicações místicas, 

biológicas, naturalistas, para continuar segregando as pessoas com deficiência. 

  



 

 

 

 

De onde vêm os algarismos. 

 
 O uso dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 nos parece em geral tão 

evidente que chegamos quase a considera-lo como uma aptidão inata do ser 

humano, como algo que lhe aconteceria do mesmo modo que andar ou falar. É 

preciso recordar o difícil aprendizado do manejo dos números (ah, decorar a 

tabuada!), para perceber que se trata na verdade de algo inventado e que tem de 

ser transmitido. Basta evocar nossas lembranças, às vezes fugidias, do sistema 

romano de numeração (esses famosos algarismos romanos que continuamos a 

utilizar para sublinhar algum número importante, como o do século), para perceber 

que nem sempre contamos da forma como faz hoje ou escrevemos os algarismos do 

mesmo modo. 

 Assim, é possível fazer uma história dos algarismos, e uma história universal. 

Pois, mesmo se é descontínua e hesitante, ou se a conhecemos apenas de modo 

fragmentário, ela converge para os algarismos que utilizamos hoje e para o sistema 

de numeração de posição que se propagou por todo o planeta. Esta é a história de 

uma grande invenção, ou melhor, de uma série de invenções, distribuída por vários 

milênios, talvez por várias dezenas de milênios. De modo mais minucioso, já a contei 

na Histoire universelle des chiffres 1, mas quis retraçar seus principais episódios para 

um público mais extenso. Logo, não haverá aqui abundância de detalhes ou 

referências que prejudicariam a clareza da exposição. Mas o leitor poderá com 

facilidade, sem simplificação abusiva, as linhas mestras de uma evolução multiforme 

e complexa, e descobrir, graças às numerosas ilustrações, curiosidades e 

reconstituições, como calculavam as grandes civilizações do passado: suméria, 

babilônica, egípcia, grega, romana, hebraica, maia, chinesa, indiana e, 

evidentemente, árabe. Será um verdadeiro entretenimento retraçar as etapas de 

uma multiplicação egípcia ou de uma divisão suméria; compreender por que as 

quatro operações de aritmética, que nos parecem hoje  elementares,  representaram  

durante dezenas  de  séculos,  

para milhões de homens, uma arte obscura e complexa, reservada para uma elite 

incomum, geralmente os sacerdotes; e perceber, talvez com espanto, que na 
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Europa, há poucos séculos, ainda se calculava não com algarismos, mas com  os   

dedos  da  mão  ou  por  meio de  fichas sobre mesas, e que se fazia a contabilidade 

através de entalhes em madeira. Daí que, para dominar os mistérios da 

multiplicação e da divisão, o filho de um rico comerciante da Idade Média 

necessitava de vários anos de estudo e passava pelas vicissitudes de uma viagem 

por toda a Europa – em suma, o equivalente ao doutoramento atual. 

 Esta não é, assim, uma história abstrata e linear, como se imagina às vezes, 

e erradamente, a história da matemática: uma sucessão impecável de conceitos 

encadeados uns aos outros. Ao contrário, é a história das necessidades e 

preocupações de grupos sociais ao buscar recensear seus membros, seus bens, 

suas pedras, seus prisioneiros, ao procurar datar a fundação de suas cidades e de 

suas vitórias utilizando os meios disponíveis, às vezes empíricos, como o entalhe, às 

vezes estranhamente mitológicos, como no caso dos egípcios. E, assim fazendo, 

estes grupos manifestam amplamente seus preconceitos. 

 Alguns se revelam utilitaristas e limitam suas ambições a objetivos puramente 

contábeis; outros, para se situar no ilimitado e na eternidade, buscam inventariar o 

céu e a terra, exprimir a quantidade de dias, de meses e de anos desde a criação do 

mundo, ou pelo menos a partir de qualquer data original cujo sentido desde então se 

perdeu. Aos nossos olhos, são estes últimos, que gostaríamos de chamar de 

sonhadores, que têm razão, pois, ao se impor a obrigação de representar números 

muito grandes, são levados a ultrapassar a multiplicação dos símbolos e colocados 

no caminho da numeração de posição e do zero. 

 Mas estas descobertas nunca estão para sempre asseguradas: uma 

civilização se apaga, a dos babilônios ou a dos maias, e, junto com sua casta de 

sacerdotes rigorosamente recrutados, é um pouco da técnica dos números que 

desaparece, toda uma invenção a refazer. Trata-se, pois, de uma história caótica e 

tumultuada, cheia de avanços fulgurantes e de recaídas, em que o passo incerto, 

errático, feito de tentativas e de erros, de impasses, de esquecimentos e de 

renúncias da espécie humana, parece (para  nós,  que  conhecemos   seu 

coroamento, pelo menos em relação a esse ponto) com o de um bêbado. 

  É também uma história completamente anônima, apesar da importância das 

invenções. Feita por e para as coletividades, ela não concedeu certificados. Não que 

todos os nomes estejam dela ausentes: eles abundam nos documentos de pedra, 

papiro, velino, papel, tecido, enquanto o proprietário de certo rebanho ou o vencedor 



 

de determinada batalha imortalizavam assim seus nomes, que não nos dizem mais 

nada, associando-os aos algarismos. Frequentemente conhecemos também os 

nomes daqueles que transmitiram, exploraram, comentaram algarismos e sistemas 

de numeração. Mas os dos próprios inventores estão certamente perdidos para 

sempre. Talvez porque as invenções remontem a uma antiguidade muito remota. 

Talvez, ainda, porque estas invenções geniais foram feitas por homens 

relativamente humildes, que não tinham direito a registro. Talvez, enfim, porque elas 

são o produto de práticas coletivas, e, não poderiam ser atribuídas de modo preciso 

a ninguém. O inventor do zero, escriba meticuloso e preocupado em delimitar um 

lugar numa série de algarismos submetidos ao princípio da posição, provavelmente 

nunca teve consciência da revolução que tornava possível. 

 Aliás, sempre me impressionou que nas mitologias o dom da escrita dos 

homens seja geralmente associado a um deus, mas que isto não aconteça com os 

algarismos, mesmo que sua invenção tenha sido certamente anterior à das letras. O 

que não significa que os números tenham tido um papel reduzido no pensamento 

místico e religioso. Muito pelo contrário, é conhecido o medo supersticioso que os 

homens têm deles desde tempos imemoriais. A tal ponto que eles foram 

frequentemente identificados com forças e até com divindades, benéficas ou 

maléficas segundo o caso, e sua simbólica foi inserida como um elemento essencial 

do nome e do indivíduo. Sabe-se, por exemplo, que os magos da Babilônia 

atribuíam um número a cada deus de seu panteão, segundo uma ordem 

decrescente que traduzia a hierarquia das personagens (60 associados a Anu, deus 

do céu; 50 a Enlil, deus da terra; 40 a Ea, deus das Águas etc.). Talvez eles 

quisessem desse modo acusar a superioridade ontológica dos deuses sobre os 

homens, emprestando-lhes como figuração os conceitos mais abstratos a seu 

alcance: os números cujos algarismos constituem precisamente seu revestimento. 

 A lógica não foi, assim, o fio condutor desta história. Foram as preocupações 

de contadores, mas também de sacerdotes, de astrônomos-astrólogos e somente 

em último lugar de matemáticos, que presidiram à invenção e à evolução dos 

sistemas de numeração.  E estas categorias  sociais, notoriamente conservadoras 

pelo menos no que diz respeito às três primeiras, sem dúvida retardaram tanto seu 

derradeiro aperfeiçoamento quanto sua vulgarização. Quando um saber, mesmo tão 

rudimentar a nossos olhos, mas tão sutil aos de nossos ancestrais, confere um 



 

poder, parece temível e até ímpio partilhá-lo. Sobre este ponto, mas em outros 

domínios, os costumes de um certo mandarinato talvez não tenham mudado. 

 Mas há outras explicações. Uma invenção, uma descoberta só se desenvolve 

se vem atender à necessidade social de uma civilização; enquanto a ciência 

fundamental, por sua vez, responde a uma necessidade histórica interiorizada na 

consciência dos sábios. E, em contrapartida, ela transforma ou abala esta 

civilização. Assim, antigos avanços científicos só não se desenvolveram porque a 

demanda social os recusava. 

 Destas longínquas preocupações dos matemáticos permaneceram, ao longo 

dos tempos, inumeráveis traços em certos usos dos algarismos: místicos, 

divinatórios,  poéticos e até licenciosos. Deles encontraremos alguns testemunhos 

nestas páginas, pois estes usos integraram a prática dos algarismos de diferentes 

povos. Estes ecos demonstram que os algarismos, longe de seremos vetores de 

nossa sociedade técnica e estatística, foram também, através dos tempos, suportes 

de sonho, de fantasia, de especulação metafísica, objeto da literatura, sondas do 

futuro incerto ou, pelo menos, do desejo de predizer. Os algarismos são uma 

substância poética, permeados de humanidade. 

 São talvez as crianças que têm melhor percepção quando aprendem a 

descobri-los. Aliás, minha pesquisa começou com uma pergunta de criança. Quando 

ensinava matemática, um dia me fizeram uma pergunta temerária e inocente: “De 

onde vêm os números? Como se contava antigamente? Quem inventou o zero?” 

Quase humilhado, ao improvisar uma resposta canhestra, percebi toda a extensão 

de minha ignorância e compreendi as imperfeições de um ensino em que  a  história 

das ciências  infelizmente  não desfruta de seus direitos. Após vários anos de 

trabalho e de investigação, que me levaram em pessoa ou em espírito através dos 

cinco continentes, não posso pretender responder exaustivamente, mas pelo menos 

de modo mais precioso que antigamente. Este livro, que é dedicado aos jovens 

espíritos curiosos, é a  plena expressão de minha paixão e minha verdadeira 

resposta à pergunta de então. 

 É preciso prestar muita atenção às perguntas pretensamente “ingênuas” das 

crianças. É preciso tentar responde-las. Mas, se nossa curiosidade está alerta, elas 

podem nos levar muito longe, muito mais longe do que poderíamos imaginar. Sob 

esse aspecto, os alunos podem às vezes se revelar excelentes professores. 



 

 Ao longo desses anos fui também incentivado pelas perguntas dos auditórios 

para os quais fazia conferências e pelo encorajamento e preciosas informações de 

inúmeros sábios a quem devo toda a minha ciência. 

 Devo acrescentar também que, sem a cooperação de meu editor e amigo 

Gérard Klein, cujas perguntas, conselhos e críticas foram meus melhores guias, 

talvez eu nunca tivesse conseguido desdobrar certas regiões deste país por tanto 

tempo inexplorado. Pois foi depois que ele me fez um dia uma dessas perguntas 

“inocentes”, e ao tentar reponde-la, que encontrei a solução de um delicado 

problema que atormentara os arqueólogos desde o início do século: o da decifração 

dos símbolos numéricos empregados no Irã há quase cinco mil anos. (IFRAH, 2005, 

p. 9 a 14). 

  



 

 

 

A INVENÇÃO DA BASE 

 
 

 A partir do momento em que o homem teve acesso abstração dos números e 

aprendeu a distinção sutil entre o número cardinal e o número ordinal, ele retomou 

seus antigos “instrumentos” (pedras, conchas, pauzinhos, terços de contas, bastões 

entalhados, nós de cordas etc.). Mas desta vez passou a considera-los sob o ângulo 

da contagem. De simples instrumentos materiais eles tornaram-se, assim, 

verdadeiros símbolos numéricos, bem mais cômodos para assimilar, guardar, 

diferenciar ou combinar números inteiros. 

 Em seguida, ele aprendeu a conceber conjuntos cada vez mais extensos, 

esbarrando então em novas dificuldades: evidentemente para representar números 

maiores não podemos multiplicar indefinidamente pedras, pauzinhos, entalhes ou 

nós em cordas. Assim, também o número de dedos da mão ou das partes do corpo 

não são extensíveis segundo nossa vontade. Do mesmo modo, não podemos repetir 

uma mesma palavra de maneira ilimitada, nem criar novos nomes de número ou 

novos símbolos ao infinito. Basta pensar nos nomes que teríamos de cor, ou nos 

símbolos que teríamos de desenvolver para exprimir simplesmente a quantidade de 

centavos igual ao valor de uma nota de quinhentos francos! 

 Foi então que o ser humano se defrontou com um problema aparentemente 

impossível de ser resolvido: como designar (concretamente, oralmente ou, mais 

tarde, por escrito) números elevados com o mínimo de símbolos possível? 

 

DEZ, A BASE MAIS COMUM 

 Em certas regiões da África ocidental, há relativamente pouco tempo, os 

pastores tinham um costume bastante prático para avaliar um rebanho. Eles faziam 

os animais passarem em fila, um a um. Após a passagem do primeiro enfiavam uma 

concha num fio de lã branca, após o segundo uma outra concha, e assim por diante 

até dez. Nesse momento desmanchava-se o colar e se introduzia uma concha numa 

lã azul, associada as dezenas. E se recomeçava a enfiar conchas na lã branca até a 

passagem do vigésimo animal, quando se introduzia uma segunda concha no fio 

azul. Quando este tinha, por sua vez, dez conchas, e cem animais haviam sido 
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contados, desfazia-se o colar das dezenas e enfiava-se uma concha numa lã 

vermelha, reservada desta vez para as centenas. E assim por diante até o término 

da contagem dos animais. Para duzentos e cinquenta e oito animais, por exemplo, 

haveria oito conchas de lã branca, cinco azuis e duas vermelhas. 

 Não vamos pensar com isso que esses pastores raciocinavam como 

“primitivos”. Nós ainda contamos segundo o mesmo princípio que eles, só que com 

símbolos diferentes. A ideia básica deste procedimento reside de fato na 

predominância do agrupamento por dezenas (ou “feixes” de dez unidades), por 

centenas (dezenas de dezenas) etc. Nesta técnica concreta, cada concha de lã 

branca vale por uma unidade simples, enquanto cada concha da segunda ou da 

terceira lã marca um agrupamento de dez ou de cem unidades. Na linguagem dos 

matemáticos, isto se chama “empregar a base dez”. 

 Nas línguas indo-europeias, semíticas ou monogólicas, os nomes dos 

números são geralmente construídos sobre uma base decimal. Tomemos o exemplo 

da numeração oral chinesa, [...]. 

Nossa numeração escrita atual repousa sobre a base dez, mas usa os dez seguintes 

símbolos gráficos (aos quais se denomina corretamente “algarismos arábicos”): 1 2  

3  4  5  6  7  8  9  0. 

 Os nove primeiros representam as unidades da primeira ordem e o décimo, o 

conceito de “zero”. A base dez, que é o primeiro número representado por meio de 

dois algarismos, se escreve 10 (o que significa “uma dezena e zero unidades”). Em 

seguida, os números de 1 a 99 são representados combinando-se sucessivamente 

dois de seus dez algarismos: 

 11 (“uma dezena e uma unidade”) 

 12 (“uma dezena e duas unidades”) 

... 

 20 (“duas dezenas e zero unidades”) 

 30 (“três dezenas e zero unidades”) 

... 

 99 (“nove dezenas e zero unidades”) 

 

A centena, que é igual ao quadrado da base dez, se escreve 100 (“uma centena, 

zero dezenas e zero unidades”), sendo o menor número representado por três 



 

algarismos. Os números de 110 a 999 são designados combinando-se 

sucessivamente três dos dez algarismos fundamentais: 

 101 (“uma centena, zero dezenas e uma unidade”). 

 358 (“três centenas, cinco dezenas e oito unidades”) etc. 

 Vem em seguida o milhar, que é igual ao cubo da base, e se escreve 1.000 

(“um milhar, zero centenas, zero dezenas e zero unidades”), depois a dezena de 

milhar, que se escreve 10.000, e assim por diante. 

 A base dez foi e permanece sendo, sem dúvida, a mais comum no curso da 

história, e sua adoção é hoje quase universal. Seria por causa de suas vantagens 

práticas ou matemáticas? Certamente que não. 

 A base dez apresenta, evidentemente, uma vantagem nítida sobre bases tão 

grandes quanto à trigesimal ou a sexagesimal, por exemplo, pois corresponde a uma 

ordem de grandeza satisfatória para a memória humana: os nomes de números ou 

os símbolos de base por ela exigidos são na verdade pouco numerosos, sendo que 

uma tabela de adição ou de multiplicação pode ser facilmente aprendida de cor. Do 

mesmo modo, ela é superior a bases pequenas, como dois ou três, pois permite 

evitar um esforço considerável de representação: enquanto em nossa numeração o 

número 2.452 é escrito apenas com quatro algarismos, num sistema de base dois 

ele se exprimiria por meio de doze algarismos (100110010000), desde que este 

sistema só possui dois algarismos: 1 e 0. 

 Mas desse ponto de vista vários outros números teriam resolvido muito bem o 

problema, e certamente melhor ainda que a dezena. Na verdade, não haveria 

nenhum inconveniente em mudar de “escala” e em contar segundo uma outra base. 

Bases como sete, oito, onze, doze ou treze ofereciam ordens de grandeza tão 

cômodas para a memória humana quanto à dezena. Quanto às operações 

aritméticas exatamente análogas às que praticamos hoje na base decimal. Mas 

teríamos de perder este hábito de privilegiar a dezena e suas potências, pois as 

designações ou os símbolos correspondentes se tornariam inúteis num sistema em 

que se contaria, por exemplo, por dúzias e potências de 12... 

 Se tivéssemos um dia de fazer uma reforma completa de nossos sistemas de 

numeração e de confiar esta tarefa a um grupo de especialistas, assistiríamos 

provavelmente a uma interminável disputa opondo, como de hábito, o prático ao 

teórico: 

 ─ Nós precisamos é de uma base matemática satisfatória ─ diria um. 



 

 ─ Nada disso ─ responderia o outro ─ Os melhores sistemas são aqueles  em 

que a base comporta um máximo de divisores. E dentre estas bases à dúzia 

comporta um máximo de divisores. E dentre estas bases à dúzia me parece a mais 

adaptada, levando em conta a limitação da memória humana. Enquanto nossa base 

dez só tem como divisores o 2 e o 5, a base doze é ao mesmo tempo divisível por 2, 

3, 4 e 6. Ora, é justamente aí que se encontra o interesse do sistema duodecimal. 

Pense nos encarregados dos cálculos e nos comerciantes, que ficariam muito 

contentes com este modo de calcular e de contar: eles poderiam deduzir facilmente 

desta base à metade, o terço, o quarto e até o sexto. E estas frações são tão 

naturais e de uso tão corrente que sem querer caímos nelas. E isto não é tudo. 

Pense nas vantagens que poderíamos tirar nos cálculos relativos às divisões do 

tempo: um ano comportaria em meses um número igual a esta base; um dia valeria 

em horas o dobro dela; uma hora corresponderia em minutos a cinco vezes esta 

base; e um minuto valeria o mesmo tanto em segundos. Imagine [...] 

 ─ Você está enganado ─ diria o teórico. ─ O principal interesse de uma 

numeração é permitir a seus usuários uma representação simples e sem nenhuma 

ambiguidade dos números inteiros ou fracionários. É preciso adotar uma numeração 

primo, isto é, numa base divisível apenas por si mesma. Por exemplo, a numeração 

de base onze apresentaria muito mais vantagens do que as bases dez e doze, pois 

as frações seriam geralmente irredutíveis e teriam apenas uma única representação. 

Exemplo: o número que representamos no nosso sistema decimal através da 

notação 0,68 corresponde ao mesmo tempo às frações 68/100, 34/50 e 17/25; na 

nossa numeração de base sete, onze ou igual a um número primo tais ambiguidades 

desapareceriam completamente. Imagine as vantagens que tiraríamos dessa 

reforma! 

 Não sendo um número primo, e tendo apenas dois divisores, a base decimal 

não encontraria sequer um defensor entre os membros dessa comissão! 

 No entanto, seria utópico pensar que ainda poderíamos voltar atrás e procurar 

mudar agora a base de nossa numeração escrita ou oral. O hábito de contar por 

dezenas está tão enraizado nas nossas tradições que a escolha desta unidade de 

contagem se tornou indestrutível. O que se poderia fazer seria a reforma das 

divisões estranhas e incômodas dos antigos sistemas de pesos e medidas, para 

adaptá-los definitivamente à numeração decimal. É o que foi feito na época da 



 

Revolução Francesa, quando a Convenção Nacional criou o sistema métrico e o 

impôs, em dezembro de 1799, através da Lei de 19 frimário, ano VIII... 

 Mas, afinal, de onde vem à base dez? 

 Alguns autores iluminados quiseram ver nela uma intervenção da providência: 

 “O número 10” ─ afirmava um deles ─ “é o mais perfeito de todos (!). Foi de 

acordo com esta ideia que se estabeleceram as divisões e as formas das 

extremidades de nossas mãos e pés... E é a justo título e conforme a natureza divina 

que, sem premeditação, nos juntamos aos homens de todos os países para contar 

segundo esse número perfeito”. 

 Curiosa maneira de erigir como harmonia preestabelecida [...]. 

 De fato, como a humanidade aprendeu a contar nos dez dedos da mão, esta 

preferência quase geral pelos grupos de dez foi comandada por este “acidente da 

natureza” que é a anatomia das nossas duas mãos. 

 Para nos convencermos, basta imaginar, por exemplo, um clã que, por 

motivos religiosos, esteja submetido temporariamente à proibição de falar. Chega a 

hora de contar um rebanho de bisões. Quando passa o primeiro animal, um primeiro 

homem levanta um dedo; depois ergue outro, quando passa o segundo, e assim até 

o décimo bisão. Neste momento, um segundo homem, com os olhos 

constantemente fixos nas mãos do outro, levanta seu primeiro dedo quando seu 

colega baixa os dele. A primeira dezena está recenseada. Quando passa o décimo 

primeiro animal, o primeiro homem (das unidades) levanta de novo seu primeiro 

dedo; ao décimo segundo, um outro, assim procedendo até a passagem do vigésimo 

animal. 

 O homem das dezenas mantém seu primeiro dedo levantado até o momento 

em que o décimo dedo de seu colega por sua vez se levanta. Então ele levanta seu 

segundo dedo,  enquanto   o  primeiro  homem  baixa de novo os  dele. 

 À passagem do centésimo bisão, um terceiro homem entra em cena e levanta 

seu primeiro dedo no momento em que os dois outros baixam os deles: seus dedos 

marcarão então do mesmo modo as centenas. Com a passagem do 627º animal, o 

homem das unidades terá sete dedos levantados; o das dezenas, dois; e o das 

centenas, seis. 

  A numeração assim efetuada sem uma só palavra prova, consequentemente, 

que foram mesmo os dez dedos que impuseram ao homem a ideia de grupos por 



 

feixes de dez. É por esta razão que a base dez ocupa nas nossas numerações um 

lugar de certo modo inexpugnável. 

  Se a natureza nos tivesse dado seis dedos para cada mão, a maioria das 

numerações da história se teria fundado na base doze. Se, ao contrário, a evolução 

natural deste órgão na linhagem humana tivesse desembocado numa redução do 

número de dedos de cada mão para quatro, por exemplo, (como a rã), nossas 

tradições de contagem e nossos sistemas de numeração seriam hoje fundados na 

base oito. 

 

UMA OUTRA SOLUÇÃO: A BASE CINCO 

 Mas nem todas as civilizações resolveram do mesmo modo o problema da 

base. A base dez não foi à única referência do homem através dos tempos. Alguns 

povos adquiriram o hábito de agrupar os seres e os objetos por feixes de cinco. [...]. 

 

VINTE DEDOS PARA CONTAR 

 Já outros povos preferiram adotar uma base vintesimal: eles se habituaram a 

agrupar por vintenas e potências de 20 os seres e objetos enumerados. Foi, [...]. 

 

A CONTAGEM POR DÚZIAS 

 Muito mais difundida é a contagem duodecimal, que, se tivesse evoluído, 

poderia ter dado origem a uma numeração completa de base doze, o que nos teria 

dado como já vimos um sistema certamente mais cômodo [...]. 

 

A ENIGMÁTICA BASE SESSENTA 

 Enquanto unidade de contagem a base sexagesimal constitui uma base muito 

elevada, sobrecarregando consideravelmente a memória: ela exige o conhecimento 

de sessenta palavras ou signos diferentes para traduzir os números de 1 a 60. Os 

nomes de números ou os símbolos de base por ela exigidos são, assim, tão 

numerosos que fica difícil decorar, [...] (IFRAH, 2005, p.52 a 78). 

  

 


