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Resumo 

Este artigo refere-se a um relato de experiência que traz os resultados da 

implementação da proposta de trabalho contida no Folhas: “Os números são 

essenciais à vida humana?” que versam sobre o tema números, história da 

matemática e aquecimento global. Os trabalhos foram realizados com alunos 

do Ensino Fundamental da sétima série do Colégio Estadual “Presidente 

Kennedy” da cidade de Rolândia, Paraná.  

 

Abstract 

This article refers to a report of experience that brings the results of the 
implementation of work proposal in Folhas: "Are the numbers essential to 
human life?" what about the subject numbers, history of mathematics and 
global warming. The works had been carried through with seventh series 
students from Middle Scholl of the State School “President Kennedy” of 
Rolandia city , Paraná.  
  
 

Palavras-chave: 

Números. Conjuntos Numéricos. Aquecimento Global. 

 

Introdução 

 

As dificuldades enfrentadas frente ao desinteresse e ao insucesso no 

ensino e aprendizagem com os conteúdos que envolvem os conjuntos 
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numéricos implicaram na escolha do tema deste trabalho. Este trabalho partiu 

da compreensão que os estudantes possuem sobre os números e suas 

características. Levando em conta, também, o conhecimento dos conjuntos 

numéricos e suas aplicações; o entendimento do valor posicional e a 

percepção da importância da utilização dos números no cotidiano.  

            Destacamos nesse trabalho a participação da história da matemática e 

de informações sobre o aquecimento global, já que, esse tipo de material 

didático, “Folhas”, possibilita o emprego de diversas metodologias, como 

investigação matemática e, além disso, a interação com outras disciplinas, em 

nosso caso, Ciências e Geografia.   

 

Por que a história da matemática no ensino? 

  

A História da Matemática é um elemento imprescindível quando se 

deseja focar como teorias e práticas matemáticas foram sendo desenvolvidas e 

aperfeiçoadas desde a sua criação até os dias atuais. 

 A História da Matemática no contexto da prática escolar atende um dos 

objetivos primordiais da disciplina, pois é importante que os alunos 

compreendam a natureza da Matemática e sua relevância na vida da 

humanidade. 

  O conhecimento histórico da criação da ciência matemática utilizada 

pelos alunos poderá orientar e facilitar a aprendizagem de conteúdos de 

matemática abordados em sala de aula. 

           Enfatizamos que os números, desde os seus primórdios, entrelaçam-se 

intimamente com a história da civilização, sendo mesmo uma das principais 

alavancas do progresso humano e que sua história é não só, motivadora em 

termos de ensino, como também muito rica em aspectos culturais.   

 Para tais afirmações, apegamo-nos na idéia que a espécie humana, de 

todas as formas de vida conhecidas sobre a Terra, é a única a ter desenvolvido 

um procedimento sistemático para armazenar informações úteis e transmiti-las 

de uma geração a outra, sendo que, parte considerável dessas informações 

relaciona-se com forma e quantidade. Uma linguagem para relacionar forma e 

quantidade e suas várias inter-relações é uma necessidade. (GUNDLACH, 

1992, p. 1). 
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Fatos, episódios e acontecimentos sobre a história do Sistema de 

Numeração 

 

 A civilização teve como os primórdios da Matemática, a utilização da 

enumeração, seguida da numeração, que por sua vez, precedeu o 

número,conforme descrito abaixo. 

A contagem do tempo, o cálculo de áreas desérticas, o metro quadrado, 

a medição de temperatura, a categoria dos furacões, a contagem de espécies 

de seres vivos, a utilização de porcentagens, tudo isso só foi possível porque 

foram utilizados diferentes sistemas de numeração e os números. 

 A enumeração é a comparação de objetos de uma coleção com outros 

objetos usados como marcadores, e várias civilizações utilizaram do corpo 

humano para tal comparação (dedos, ossos, articulações, etc.). Esse 

procedimento, não implicava um conceito de número e dispensava a 

necessidade de ter palavras para as várias partes do corpo humano, pois 

nenhuma linguagem era necessária para se fazer a comparação. A ordem da 

seqüência era fixa e natural.  

Da mesma maneira, outras civilizações utilizavam-se de conchas, 

pérolas, frutos duros, pauzinhos, dentes de elefante, cocos, bolinhas de argila, 

grãos de cacau e até excrementos secos, arrumados em montinhos e fileiras 

para corresponderem a quantidade de seres ou de objetos que queriam 

enumerar. 

 Com o desenvolvimento da comunicação, em forma de linguagem, as 

várias partes do corpo foram nomeadas e usadas no processo de enumeração. 

Sucedeu, então, a transição para a numeração.  

Com a invenção da linguagem, palavras tomam lugar de objetos na 

seqüência ordenada. O uso de palavras-número, todavia, não implica por si só 

o conceito de número cardinal, embora sem dúvida tenha levado a ele. 

Experimentos etnográficos com povos primitivos têm mostrado que o 

domínio de uma seqüência ordenada de palavras-número não leva 

necessariamente ao conceito de número cardinal. (GUNDLACH, 1992, p. 4) 



 4 

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

erroneamente, ou seja, considerar a história da matemática como uma 

sucessão impecável de conceitos encadernados uns aos outros. Ao contrário, a 

história da matemática é a história das necessidades e preocupações de 

grupos sociais ao buscar recensear seus membros, seus bens, suas perdas, 

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

vitórias utilizando os meios disponíveis, às vezes estranhamente mitológicos, 

como no caso dos egípcios. E, assim fazendo, estes grupos manifestam 

amplamente seus preconceitos. (IFRAH, 1989, p. 10) 

 Em culturas onde os dedos de uma mão foram usados, o número de 

elementos de um grupo básico tornou-se cinco. Quando foram usados os 

dedos das duas mãos, esse número tornou-se dez. Quando os dedos das 

mãos e dos pés foram usados, tornou-se vinte. 

 É provável que outros objetos além dos dedos ou partes do corpo, tais 

como seixos, semente secas ou cortes feitos com um canivete de pederneira 

num bastão, também tenham sido usados nos estágios mais primitivos da 

enumeração. 

O sistema de numeração foi criado a partir da necessidade de comparar 

objetos em uma quantidade que extrapolava, por exemplo, os dedos das mãos, 

visto a dificuldade de continuar a busca de novos marcadores.  

 Surgiram então três métodos usados para a representação da escrita de 

alguns sistemas de numeração.  

O primeiro foi a extensão por repetição. Como exemplo considera-se o 

caso do “homem de contar” encontrados em desenhos feitos em cavernas, que 

remontam à Média Idade da Pedra. Esses homens usavam os dedos das suas 

mãos. Quando um “homem de contar” tinha esticado todos os dedos, um 

segundo homem era introduzido na pintura, depois um terceiro, e assim por 

diante para continuar a contagem em correspondência biunívoca sobre a 

mesma base. 

 O segundo método trata dos sistemas de numeração mais antigos 

(babilônicos, egípcios, gregos antigos e romanos) verifica-se o uso de uma 

única marca para cada coisa contada. Esses sistemas têm desvantagens 

óbvias quando usados para expressar números grandes ou para certos 

procedimentos de cálculo. 
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 O terceiro procedimento de extensão é o que resultou nos sistemas de 

numeração atuais. Esses sistemas são posicionais, isto é, baseiam-se num 

valor de posição, e se iniciam com a escolha de certo número como base 

(5,6,7, etc.). GUNDLACH,1992, p.19)  

 

O zero 

 

Segundo EVES (2004) a palavra zero provavelmente provém da forma 

latinizada zephirum derivada de sifr que é uma tradução para o árabe de sunya 

que em hindu significa “vazio” ou “vácuo”. Porém, existem outros autores que 

discutem outras origens do zero e dessa denominação. 

Com a introdução do décimo sinal - o zero - do período de 500 d.C a 

1100 (GUNDLACH,1992, p.13), estava completo o nosso sistema de 

numeração, tal qual o conhecemos hoje. 

 O símbolo zero demorou cerca de 400 anos para fazer parte do nosso 

sistema de numeração, somente a partir de Bhaskara tornou-se plenamente 

reconhecido como número.  

 

Os gregos e a numeração 

 

 Os gregos antigos exerceram um papel muito importante no 

desenvolvimento da matemática, que naquela época era ligada à Filosofia. Por 

meio de viagens, eles tiveram contato com alguns conhecimentos de outros 

povos a respeito de religiões, filosofias e costumes estrangeiros. Dentre os 

conhecimentos adquiridos, estava presente a numeração, os números, 

astronomia, astrologia, padrões geométricos e desenhos. (GUNDLACH,1992, 

p.13) 

 Além do desenvolvimento conseguido com a Geometria, Astronomia e 

Filosofia, os gregos organizaram seus conhecimentos em obras que tiveram 

continuidade através dos séculos em diferentes culturas. 

 Os gregos criaram uma sociedade aristocrática (irmandade original 

pitagórica – 550 a 300 a. C.), cujos membros preferiam atuar por trás dos 

bastidores e, dali, dirigir os assuntos sociais e intelectuais do mercado com 

mão de ferro.  
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Os membros da sociedade possuíam extensos conhecimentos sobre a 

matemática da época, inclusive sobre um sistema posicional de base dez que 

tornaria a habilidade computacional acessível às pessoas de todas as 

condições. Porém, como as civilizações babilônicas e egípcias, os pitagóricos 

não queriam que a população, em geral, pudesse manipular os cálculos 

matemáticos. (GUNDLACH,1992, p.15) 

Os pitagóricos não aperfeiçoaram nem divulgaram a numeração, mas 

concentraram-se no estudo das propriedades dos números, particularmente 

dos inteiros positivos. 

 A língua grega daquela época tinha duas palavras de especial 

importância: logistike e arithmetike, respectivamente, logística e aritmética.  

A aritmética grega, hoje a teoria dos números, era estudada apenas 

pelos jovem de origem nobre. 

 A logística grega, numeração e computação (cálculos), era usada pelo 

povo das classes mais baixas, que fazia da computação um afazer especial, 

usando ábacos e tabelas (tábuas) que foram projetadas para eles pelos 

pitagóricos. (GUNDLACH,1992, p.16) 

Tal conhecimento era repassado às pessoas que necessitavam de uso, 

sem maiores explicações da sua teoria. Os pitagóricos apenas repassavam 

como tais tabelas e dispositivos deviam ser usados, mas nunca, como elaborá-

los ou, quais os modelos secretos que os tornavam seu uso possível. 

 Os pitagóricos deixaram um legado extraordinário a respeito de números 

e da Geometria. Podemos citar, números pares e ímpares, o círculo, 

considerada a figura plana mais próxima da perfeição, seguida do quadrado, os 

números quadrados e triangulares, números perfeitos, deficientes e 

abundantes, entre muitas outras coisas. 

  Sobre os números, deduziram que, com exceção do número 1 e do 

número 2, qualquer outro número natural que não fosse primo poderia ser 

expresso como um produto de primos. Este teorema é conhecido como 

“teorema da fatoração única”.  

 Euclides apresentou no seu livro “Os Elementos” uma demonstração de 

que o conjunto dos números primos é infinito. (GUNDLACH, 1992, p.19) 

 Os números aceitos pela grande maioria dos matemáticos gregos eram 

os números naturais. Eles interpretavam o que chamamos hoje de números 
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racionais como razões entre os números naturais. Alguns gregos assim como 

Eudóxio (408 – 355 a. C), chegaram à conclusão de que existem números que 

não podem ser expressos como razão. Dando como exemplo que a medida da 

diagonal do quadrado unitário não podia ser expressa como razão entre dois 

números naturais – como o símbolo 2 .   

Eudóxio desenvolveu engenhosa teoria das “razões iguais”, que, com 

alguns aprimoramentos, poderia ter se tornado uma  base de um sistema de 

números reais; porém, essa teoria foi esquecida e retomada após dois milênios 

pelos matemáticos alemães Dedekind e Cantor que formalizaram e deram a 

devida caracterização ao conjunto dos números reais e, com isso, um “lugar” 

legítimo para os números imaginários e complexos.  

Em suma, a principal contribuição grega foi a arithmetike, conhecimento 

das propriedades dos números. 

  

Na modernidade 

 

 O homem conseguiu abstrair os números e sutilmente diferenciou 

número cardinal e ordinal de seus “instrumentos” de contagem (pedras, 

conchas, etc.), transformando-os em símbolos numéricos, de fácil assimilação, 

manipulação, diferenciação e combinação. 

 Apesar do avanço conseguido, 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 

às 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 

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 cinqüenta e oito animais, 

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

(IFRAH,1989, p. 53 ) 
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 Nesta técnica concreta, cada concha de lã branca representava uma 

unidade, a concha azul e vermelha representava respectivamente as dezenas 

e as centenas, isso seria empregar a base dez, usando símbolos diferentes. 

 Outro exemplo do uso da base decimal são as pessoas de línguas indo-

européias, semíticas ou mongólicas, onde a nomenclatura dos números são 

geralmente construídos sobre esta base. 

 A base dez apresenta vantagens sobre as bases de maior grandeza 

como a trigesimal ou a sexagesimal, pois corresponde a uma ordem satisfatória 

para a memória humana. A humanidade aprendeu a contar nos dez dedos da 

mão, esta preferência quase geral pelos grupos de dez foi comandada por este 

fato, refere-se a anatomia das nossas mãos. 

 Sem dúvida a invenção da escrita, a invenção do zero e o uso da base 

decimal nos algarismos denominados “arábicos” modificaram a existência do 

ser humano. 

  A escrita apresenta-se como a representação visual e notação do 

pensamento e da linguagem articulada,  capaz de disciplina-lo e de organizá-lo 

no ato de transcrição, permitindo o acesso ao mundo das idéias e preservando 

sua essência através dos tempos. 

 O zero e os nossos números modernos figuram entre os mais poderosos 

instrumentos intelectuais de que dispõe o homem de hoje. Cálculos 

irrealizáveis durante milênios tornaram-se possíveis graças a sua descoberta, 

abrindo caminho para o desenvolvimento das matemáticas, das técnicas e de 

todas a outras ciências (IFRAH, 1989, p.58 ). 

 No curso dos tempos, através das diferentes civilizações, a humanidade 

experimentou diversas soluções para o problema da representação e da 

manipulação dos números. A história começou há pouco mais de cinco mil 

anos em certas sociedades avançadas e em plena expansão, onde foi preciso 

fixar operações econômicas excessivamente numerosas e variadas para serem 

confiadas apenas à memória humana (IFRAH, 1989, p.63). 

 

Sobre o trabalho 

 

O ensino da matemática pode ganhar com a sua história e com a 

observação da utilização dos números. Quantificar, codificar e conscientizar 
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fatos que acontecem ao seu redor, por meio de informações sobre o 

aquecimento global dará destaque aos números. 

O Folhas, de onde parte este relato, inicia-se com a história da origem 

da simbologia e do sistema de numeração indo-arábico, dando ênfase que, 

esse sistema de numeração possibilitou que a representação para os números 

se transformassem e evoluíssem a serem classificados como conjuntos 

numéricos. De modo que, darei destaque ao entendimento de cada conjunto e 

a utilização dos seus componentes na vida diária. 

  

Por que o aquecimento global? 

  

 O aquecimento global é um tema extremamente atual e que afeta a vida 

de todas as pessoas do nosso planeta.  Alguns no mundo científico comungam, 

a idéia apavorante de que a crise ambiental é real e o imediatismo dos seus 

efeitos. A preocupação atual dos cientistas não gora em torno do que de fato 

poderá acontecer sobre a natureza daqui a vinte ou trinta anos, mas como se 

pode escapar da armadilha que se criou para nós mesmos nesta esfera onde 

vivemos. 

 Os dados e informações utilizadas sobre o aquecimento global partem 

de fenômenos como: do aumento do nível do mar, derretimento das calotas 

polares, destruição de continentes, aumento de áreas desérticas, diminuição de 

muitas espécies de seres vivos, etc., e estes só podem ser feitos por meio de 

dados numéricos que possibilitam a comparação de dados e análise crítica da 

real situação em que se encontra o planeta, onde cada ser vivo se enquadra e 

quais suas perspectivas de futuro. 

 Entende-se que a partir do exposto, o tema aquecimento global, vem 

circunstanciar de modo significativo, uma proposta de trabalho com números. 

 

Iniciando o trabalho 

  

 O trabalho foi aplicado em uma turma de sétima série do período 

vespertino pertencente à Escola Estadual Presidente Kennedy em Rolândia, 

Paraná . Foram utilizadas 10 aulas para o desenvolvimento. 

Iniciamos apresentando o exercício abaixo, da apostila ANGLO . 
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“Em 1.035.987 há : 

a)  ____________dezenas de milhar ao todo. 

b)_____________centenas ao todo. 

c) _____________dezenas ao todo. “ (ANGLO, 2008, p. 222) 

 

A idéia da utilização desse exercício se deu quando o mesmo foi 

proposto como tarefa de casa para minha filha, de dez anos. As mães, de 

muitos de seus colegas de classe me ligaram pedindo ajuda na resolução, pois 

não se lembravam como resolver e o mesmo aconteceu com meus alunos, da 

7ª série, a maioria da sala me informou que não tinha a menor idéia de como 

resolveria essa questão.  

O sistema de numeração posicional decimal é eficiente, só que muitas 

vezes quando trabalhamos com números muito grandes ou decimais, torna-se 

abstrato demais ao entendimento dos alunos e até mesmo de pessoas que 

passaram pela escola há muito tempo e não interiorizaram essa parte da teoria 

a respeito do sistema de numeração. 

 A educação por nós recebida faz com que pensemos que o sistema de 

numeração indo-arábico é um dos mais eficientes e de fácil manejo, que deve 

ser construído passo a passo, sem atalhos, ao longo da vida escolar de uma 

criança. 

 Para muitos educadores do Ensino Fundamental, séries iniciais, a 

Matemática é tida como um conhecimento estático, pronto para ser reproduzido 

e ainda, por vezes esse educador não compreende, por falta de estudos sobre 

essa área, os porquês de algoritmos, regras, fórmulas. Podemos considerar 

estes motivos pelos quais professores sentem dificuldades em ensinar e alunos 

em aprender questões relacionadas aos números 

 O trabalho com números no ensino fundamental é iniciado com a relação 

de números e quantidades (biunívoca) para depois entrar no processo de 

compreensão do sistema de numeração posicional decimal com o jogo do 

nunca dois, nunca três, até chegar no nunca dez, que representa a base 

decimal. Nesse momento, o aluno dá a impressão que entende o processo da 

mudança de ordem, porém, mais tarde, esse mesmo aluno, ao se deparar com 

um exercício como o citado anteriormente não consegue fazer. 
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 Então, qual a falha que acontece nesse processo? Já que, a maioria 

das pessoas que trabalha com números, dentro e fora das escolas, o faz 

mecanicamente, sem entender o sistema de numeração indo-arábico, que 

utilizamos. 

Ao propor o trabalho tentei promover a reflexão do significado do 

sistema de numeração decimal posicional, destacando com isso a sua história; 

para tentar despertar no aluno uma análise crítica à sua formação e um 

pensamento reflexivo sobre o mesmo. 

 Um dos passos iniciais do trabalho com o material didático “Folhas” foi o 

seguinte questionamento: Os números são essenciais à vida humana? No qual 

os alunos responderam afirmativamente.  

Em seguida, os alunos leram diversas informações numéricas a respeito 

do aquecimento global. As discussões desses primeiros questionamentos 

foram evasivas, eles diziam que os números eram importantes e o 

aquecimento global preocupante, porém não sabiam argumentar, 

demonstrando insegurança. 

Dando continuidade ao trabalho, iniciamos com as seguintes atividades 

junto à discussão: 

 

ATIVIDADE 1: Elaborar uma lista de atitudes, de acordo com o seu 

conhecimento, que possam atenuar o aquecimento global. 

 

DISCUSSÃO 1: 

1. Durante quanto tempo mais o planeta Terra poderá continuar a suportar 

devastações da atividade humana que prolifera com rapidez? 

2. Qual é o futuro para o planeta? 

3. Será que os seres vivos do planeta sobreviverão às catástrofes 

anunciadas? 

4. Você acredita nas informações descritas acima?  Por quê? 

5. Que tal conversar com seu professor de Ciências e toda a sua turma a 

respeito das informações acima?  

 

ATIVIDADE 2: 

1. Essas informações poderiam ser compostas sem a utilização dos números?  
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2. Como os números foram criados? Eles sempre existiram? A simbologia 

utilizada sempre foi a atual? 

3. Como são chamados os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?  

4. O nosso sistema de numeração é posicional decimal. Você sabe o que 

significa isto? 

 

Algumas respostas: 

 

 

 

Os alunos forneceram informações que demonstraram certo 

conhecimento sobre a questão relacionada ao aquecimento global. O mesmo 

não aconteceu com as questões propostas sobre os números. Houve um 

reconhecimento, pela maioria dos alunos, da importância da sua utilização, 

porém, as respostas apresentadas eram o lugar-comum, somente o superficial 

que aparece em alguns livros de Matemática do Ensino Fundamental.   

Já na questão seguinte, os alunos citavam exemplos de tribos, pois 

certamente conheciam a história do pastor, que relacionava cada uma de suas 
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ovelhas com pedras. Quanto a origem dos símbolos, tinham vaga noção, mas 

não sabiam explicar o significado e a quem deveriam atribuir esta origem. 

No último questionamento, os alunos, quase na sua totalidade, não 

faziam idéia do que seria o sistema posicional e decimal. Continuamos o 

trabalho, sem responder ainda o que seria sistema de numeração posicional 

decimal. Foi então proposta a atividade 3 (em grupo) da seguinte forma:  

 

ATIVIDADE 3: 

Imagine a seguinte situação:  

- O aquecimento global acabou com as condições de vida no planeta Terra.  

- Você está entre as poucas pessoas que foram selecionadas e enviadas a 

um planeta, em outro Sistema Solar, desabitado por seres humanos e com 

condições de sobrevivência iguais as do planeta Terra, sem as devastações 

atuais.  

- Sua viagem até lá, foi feita em uma espécie de tele transportador. 

Entretanto essa máquina apresentou efeitos indesejáveis. Ao ser 

transportado, ela apagou parte das memórias dos selecionados, e, agora a 

memória matemática desapareceu.  

- Para tal viagem você só poderia carregar algumas roupas e algumas 

ferramentas e utensílios, não maiores que um metro e que não utilizassem 

forma alguma de energia ou qualquer tipo de combustível. 

- Não poderiam levar livros, fotos ou qualquer material que tivesse celulose 

como matéria prima, pois as mesmas se incendiavam no transporte. 

- Como habitantes desse novo planeta, únicos sobreviventes humanos, 

vocês terão a incumbência de iniciar uma nova civilização partindo da 

estaca zero.   

 
1. Como será a vida do grupo nesse novo planeta?   

2. Onde e como dormirão? Como prepararão os alimentos?  Onde e como 

se protegerão do frio, da chuva, dos ventos e dos novos animais ali 

encontrados, até então desconhecidos? 

3. A reinvenção da Matemática se fará necessária em algum momento 

para a sobrevivência e evolução do grupo? 
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4. O que vocês fariam para organizar os seus pertences, com o objetivo de 

controlar as possíveis perdas? Lembre-se, você não conhece mais nada 

da simbologia matemática. 

 

Uma das respostas: 

 

O resultado dessa atividade não atingiu o objetivo esperado. A maioria 

das respostas foi curta, sem realmente se colocar na situação proposta, foram 

imediatistas, não pensando em recriar um sistema de numeração próprio e no 

desenvolvimento de uma matemática. Mas mesmo assim, muitos responderam 

que para organizar seus pertences utilizariam a matemática, mas sem explicar 

como, já que esse conhecimento foi perdido. 

Questionados oralmente sobre a invenção de um novo sistema de 

numeração para ajudar na sua sobrevivência, as respostas recaíram, quase na 

sua totalidade, em idéias de sistemas semelhantes ao sistema de contagem 

que utilizamos. Notei grande dificuldade dos alunos em se desvincularem de 

alguma coisa conhecida. 

 A próxima atividade também era a respeito do senso numérico e partiu 

do seguinte texto: 

Um fazendeiro estava disposto a matar um corvo que fez seu ninho na torre de 

observação de sua mansão. Por diversas vezes, tentou surpreender o pássaro, 

mas em vão: à aproximação do homem, o corvo saía do ninho. Um dia, o 

fazendeiro tentou um ardil: dois homens entraram na torre, um ficou dentro, e o 

outro saiu e se afastou. Mas o pássaro não foi enganado: manteve-se afastado 

até que o outro homem saísse da torre. A experiência foi repetida nos dias 

subseqüentes com dois, três e quatro homens, ainda sem sucesso. Finalmente, 
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cinco homens foram utilizados como anteriormente, todos entraram na torre e 

um permaneceu lá dentro enquanto os outros quatro saíam e se afastavam. 

Desta vez o corvo perdeu a conta. Incapaz de distinguir entre quatro e cinco 

voltou ao ninho, sendo surpreendido pelo fazendeiro. (DANTZIG apud 

BAGATIN, 1970, p.17) 

 

Sobre o texto perguntou-se: O corvo possui senso numérico?  

Todos os alunos demonstraram que nunca pensavam sobre o assunto e 

até mesmo desconheciam o significado da expressão “senso numérico”, com 

isso, tiveram dificuldade em dar continuidade à atividade, obviamente pela falta 

de conhecimento sobre o assunto. 

Após essa atividade, houve uma pausa para a explicação de que é 

senso numérico. 

 Dando continuidade ao trabalho, levantou-se a discussão a respeito da 

evolução do homem com relação à construção do sistema de numeração 

posicional decimal indo-arábico e que muitas vezes o aluno não o entende 

direito e não sabe como utilizá-lo, como notamos primeiro exercício proposto 

de decomposição.  

Outra atividade proposta foi sobre a criação de um sistema de 

numeração de base vinte.  

A resposta a essa atividade evidenciou que muitos não sabiam como 

fazê-lo, não entendiam o processo e necessitaram da ajuda do professor para 

a resolução do problema. Os alunos não pensaram criticamente no que faziam, 

mas com o direcionamento por parte do professor, eles conseguiram construir 

números nessa base com até quatro algarismos. 

Outra discussão apresentada, também extraída do Folhas diz respeito: 

 

1. Em sua opinião, qual o melhor sistema de numeração? Por quê?  

2. Por que, atualmente, o sistema de numeração (base dez) está unificado em 

quase todo nosso planeta? 

 

 Em relação a esta discussão, os alunos depois de vários apontamentos 

concluíram argumentando que o sistema de numeração indo-arábico seria o 

mais eficiente, porque contar de 10 em 10 era mais fácil que de 20 em 20.   
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 A próxima atividade do projeto foi uma leitura sobre a evolução do 

sistema de numeração, seguida de uma discussão.    

Alguns alunos demonstraram entendimento e lembrança de fatos 

históricos já vistos e outros, apenas, aparentavam aceitar passivamente o que 

lhes é informado, sem maiores questionamentos. 

 Próxima atividade: Utilizando o sistema romano de numeração e o 

algoritmo apropriado, efetue a operações abaixo: CDLVI + MDXCVIII;    

CCCXXI – DCCCLXXXVII;    CV x XXXIII;    CM ÷ VI. Após os cálculos, 

descreva as dificuldades encontradas nesta tarefa.  

Essa atividade tinha como objetivo comparar os sistemas de numeração 

romana com o indo-arábico e despertar nos alunos o sentido de evolução na 

história da matemática em relação ao tema números.  

Mais uma vez, os alunos apresentaram dificuldades para resolver, houve 

a necessidade de relembrar os números romanos. Para efetuar as operações, 

a maioria optou por fazê-la convertendo a representação romana para a indo-

arábica efetuando as operações e depois convertendo novamente. O que era 

esperado.  

Novas discussões foram propostas sobre fatos da história da 

matemática, destacando-se a invenção dos algarismos, a invenção do zero e a 

divulgação feita pelos árabes dos números hindus.  

Os alunos, na sua maioria, gostaram de ouvir o relato histórico e fizeram 

comentários que expressavam surpresa e interesse por tais fatos. Foram 

propostas, então, discussões em grupo sobre a invenção dos algarismos sendo 

que, todos grupos souberam explicar o porque da denominação indo-arábica e 

o significado dos símbolos 0,1,2,3,4,5,6,7,8 e serem chamados de algarismos. 

Na aula do dia seguinte, questionei qual a diferença entre número, 

numeral e algarismo.  

Algumas respostas são apresentadas abaixo: 

 

Equipe 1: Número: é um único número. Exemplo: 1,2,3,... 

                Numeral : vários números. Exemplo: 234, 349,etc 

                Algarismo: números em outras línguas : X, III, XIV, etc. 

 

Essa última resposta da equipe mostrou que o significado de algarismo 
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não foi compreendido por eles 

 

Equipe 2: Numeral é um número e algarismo é uma coisa só. Não há diferença. 

                Algarismos são aqueles símbolos i, ii, ii, iv e numeral são 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 

Equipe 3: Não sei. 

 

Nesse momento, senti necessidade de retomar a história dos algarismos 

e reconsiderei a diferença entre algarismo, número e numeral, pois muitos não 

conseguiam se lembrar da discussão feita na aula anterior. 

Na próxima etapa, os alunos realizaram em grupo a atividade 5, a partir 

da observação de um texto que continha um balão com números  extraídos das 

informações sobre o aquecimento global no Folhas. Na primeira etapa dessa 

atividade os alunos deveriam separar os números observados, em dois 

grandes grupos, usando o critério de cada um. 

Os números observados estavam anotados da seguinte maneira: 6 

milhões; 2060; 5; ½; 1%; 10 000 Km2; 0,5ºC; nove décimos;  – 50ºC; 3 

décadas; 1940; 70%; 3,8 bilhões; - 40; 5; 160.000 Km2; 150 mil; 4; - 89º C; não 

necessariamente nessa ordem, pois faziam parte de um desenho e estavam 

espalhados dentro dele. 

Em seguida foi pedido que separassem esses mesmos números em três 

grupos. Após realizar esta etapa houve o direcionamento dos trabalhos pelo 

professor, até que todos formassem os seguintes grupos: números inteiros 

positivos; números inteiros negativos; números fracionários e decimais.  

Logo após foram questionados pelo professor se já conheciam os 

grupos formados, responderam que já conheciam a classificação citada, porém 

não tinham se lembrado no momento de realizar a atividade. 

Os alunos também não conheciam a história do surgimento dos 

conjuntos numéricos, nem quais matemáticos participaram dessa classificação. 

Ao serem questionados sobre a necessidade que gerou a composição de cada 

conjunto, responderam que provavelmente teriam surgido das necessidades do 

homem de se utilizar números em diversas situações.  
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Um exemplo de ilustração dos conjuntos montados que foi comentado 

acima. 

 

 

Além de tratar a história dos números, o Folhas apresenta alguns 

gráficos contendo informações sobre o aquecimento global. A intenção de 

apresentá-los é caracterizar a necessidade do tratamento da informação 

presentes nos meios de comunicação sobre o tema. Apresenta-se um dos 

gráficos abaixo a título de ilustração: 

  

Gráfico 1: Níveis de CO2 e Temperaturas 

 

CO2                temperatura 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

Commons/9/90/CO2-Temp.png 
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Na atividade 5, num primeiro momento, os alunos deveriam procurar 

entender e analisar as informações contidas no gráfico. Em seguida, 

precisariam classificar os números aí contidos em seus respectivos conjuntos 

numéricos e por último, citar algumas situações onde os números inteiros 

negativos eram utilizados. 

 Os alunos entenderam o gráfico com facilidade e também souberam 

fazer as classificações necessárias.  

Foi proposto em seguida a leitura do seguinte trecho extraído do Folhas: 

“Os primeiros registros onde aparecem números racionais remontam o Egito 

Antigo e vieram da necessidade de medir as terras as margens do Nilo. Esta 

história estende-se por um vasto período, ou uma longa história e pode ser 

encontrada em livros de história da matemática”. Após essa leitura e a 

observação do gráfico abaixo, o alunos passaram a realizar a atividade 6,  

onde foram questionados sobre a utilidade e a situações onde aparecem os 

números racionais, a identificação dos mesmos  e o significado de 

porcentagem. 

Seguiram-se várias colocações, os alunos destacaram que já se 

utilizavam dos números racionais desde a 3ª ou 4ª série do ensino fundamental 

e que a sua utilização se dá com freqüência: no supermercado comprando 

carnes, tomates, cebolas, com medidas de comprimento, nos descontos em 

compras efetuadas, no próprio dinheiro por nós utilizado, em frações que 

representavam pedaços, Nas respostas sobre o significado de porcentagem 

colocaram que: porcentagem é um número racional; porcentagem significa 

quantas partes de 100; porcentagem tem a ver com dez; não sabemos; tem a 

ver com 100. 

 Considerou-se esta última questão sobre porcentagem como aquém do 

esperado para introduzir o conceito de porcentagem. 
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PRODUTORES DE GASES DO EFEITO ESTUFA 
POR FONTE ENERGÉTICA

20%

36%

44% Gás Natural

Carvão

Petróleo

 
Fonte: National Geographic. Outubro 2007 

Esse projeto foi finalizado com uma produção de texto feita pelos alunos 

usando como título a pergunta inicial do trabalho: Os números são essenciais à 

vida humana? Esta atividade poderia ser trabalhada em conjunto com a 

professora de Português, porém não foi possível, visto a dificuldade de 

adequação de horário das aulas. 

Nas redações apresentadas, os alunos destacaram o fato da constante 

utilização dos números e, que a escolha de um sistema de numeração é 

essencial para que o processo funcione a contento. Outro ponto referiu-se ao 

fato da evolução da humanidade estar atrelada a criação e evolução das 

distintas representações para os números nas diferentes culturas. 

 

Conclusão 

 

Após a leitura dos textos pude perceber que um trabalho diferenciado 

com conteúdos de Matemática pode trazer bons resultados. Nesse trabalho 

foram utilizadas metodologias que levaram o aluno a pensar e questionar sobre 

o objeto em estudo, porém, observei que existem alunos que não se submetem 

a pensar sobre temas que não são do seu interesse.   

Percebeu-se que os conteúdos e os enfoques apresentados no Folhas 

favorecem o tratamento contextualizado e interdisciplinar da Matemática e 

pode propiciar o envolvimento maior dos alunos, desde que o tema seja 

devidamente explorado e evidenciado em relação ao interesse de cada um. 

A inclusão de temas junto à história da Matemática dá oportunidade para 

que o educando perceba que a Matemática é uma ciência com métodos próprio 

e em evolução. 
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 Trazer novas propostas de abordagem de conteúdos de matemática 

para a sala de aula implica, evidentemente, em mudanças nas atitudes do 

professor e do aluno. Resta desejar que as idéias aqui apresentadas sejam 

motivo de atenção de professores para que possam discuti-las, ou aprimorá-las 

contribuindo dessa forma, para a educação matemática de nossos alunos. 
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