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Questão-problema: Como foi surgindo a representação Numérica?

Após teres ouvido e trabalhado “Uma história sobre os números … era uma vez um 
pastor”
vamos  continuar  para  sabermos  um  pouco  mais  sobre  a  forma  como  surgiu  a 
representação  numérica (os algarismos).

1. Em trabalho de pares respondam às seguintes questões 

1.1 O pastor resolveu o problema de saber se todos os dias tinha perdido algum animal 
ou não?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.2 Mas será que ele sabia contar os animais e saber dizer se tinha 15, 20 ou 30 ovelhas 
e carneiros? Ou apenas sabia se não havia perdido algum animal, ou se tinha algum 
animal a mais?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1.3 Então o pastor já sabia fazer contagens, utilizando os algarismos e dizer o número 
de animais que tinha ou ainda não?
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Como foi surgindo a representação Numérica?
No quadro que se segue registem o que pensam sobre a forma como o homem 
começou a fazer  a representação numérica.

Nome do par: ____________________________________________ ________data: ___/___/___
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Breve história sobre a representação numérica

Há muitos,  muitos  anos  atrás,  tal  como o  pastor  fazia  com o  seu rebanho,  a 

correspondência  unidade  a  unidade  (uma  pedra  –  uma  ovelha)  não  era  feita 

somente  com pedras,  mas  eram também usados  nós  em cordas,  marcas  nas 

paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação.

Com as mudanças que se foram dando na forma como vivia, o homem começou a 

sentir necessidade de representar as quantidades de animais que tinha, aqueles 

que trocava por objectos de que precisava, os que havia perdido...

Para  isso  foi  usando  a  sua  imaginação e  o  seu  próprio  corpo  e  foi  utilizando 

expressões,  gestos,  palavras  e  símbolos.  Cada povo (os  árabes,  os  egípcio...) 

tinha a sua maneira de representação.

Algumas das primeiras formas de contagem foram utilizadas com as partes do 

corpo humano, forma muito parecida ao que ainda hoje fazemos.1

 

1Imagens retiradas da página http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/fundam/numeros/numeros.htm em 26/09/10  
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Questão-problema: Como foi surgindo a Representação Numérica? (cont.)

Alguns símbolos antigos

No começo da história da escrita de algumas civilizações, como a egípcia e a 
babilónica,  os primeiros nove números (inteiros) eram representados pela 
repetição de traços verticais:

I II III IIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Depois este método foi mudado, devido à dificuldade de se contar mais do 
que quatro traços (termos) seguidos:

I II III IIII IIII
I

IIII
II

IIII
III

IIII
IIII

IIII
IIII
I

1 2 3 4 5 6 7 8 9
O primeiro número inventado, tal como o conhecemos hoje, foi o 1 (um) e ele 
significava o homem, o segundo número, o  2 (dois) significava a mulher da 
família e o número 3 (três) significava muitos, multidão. 

O nome do número três ainda hoje é semelhante em muitas línguas (países). 
Ora repara nos quadros seguintes:

Inglês Francês Latim Grego Italiano Espanhol
three trois tres treis tre tres

Sueco Alemão Russo Polonês Hindu Português
tre drei tri trzy tri três

O zero foi o último número a ser inventado e o seu uso matemático parece ter 
sido criado pelos babilónios. 

Nome: _____________________________________________ Data: ___/___/___
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Questão-problema: Como foi surgindo a Representação Numérica? (cont.)

Alguns símbolos antigos - Com o apoio da folha da actividade 3, responde às 

questões.

1. De que civilizações antigas fala o texto no primeiro parágrafo?

__________________________________________________________________

2. Nessa civilizações, como eram representados os nove números?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Na tua opinião essa é uma forma de representação que podia ser usada por 

exemplo nos preços de um supermercado? Porquê?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Qual foi o primeiro número a ser inventado?

__________________________________________________________________

5. O que é que ele simbolizava (significava)?

__________________________________________________________________

6. E o segundo número?

__________________________________________________________________ 

7. Qual era o significado do número 3 (três)?

__________________________________________________________________

8. Qual foi o último número a ser inventado?

__________________________________________________________________

Nome do par: ______________________________________ Data: ___/___/___
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Era uma vez um corvo que sabia contar...

Um agricultor queria apanhar um corvo que fez o ninho no sótão da  sua 

casa.  Por  diversas  vezes,  tentou  surpreender  o  pássaro,  mas  nunca  o 

conseguiu, pois mal o corvo pressentia que o agricultor se aproximava do 

sótão, ele voava do ninho para uma árvore, esperava até que o agricultor 

saísse do sótão e só então voltava ao ninho. 

Um dia, o agricultor tentou enganar o corvo. Para ver se o apanhava entrou 

com outro homem no sótão. Enquanto o agricultor ficou lá dentro para tentar 

apanhar o corvo, o outro homem saiu e afastou-se da casa. Mas o pássaro 

não se deixou enganar. Por isso, manteve-se afastado até que o agricultor 

finalmente saiu também do sótão. 

Nos dias seguintes o agricultor repetiu a experiência com dois e três homens, 

mas sempre sem sucesso. O corvo não se deixava enganar.

Finalmente, foram cinco homens para o sótão e, enquanto quatro saíram, o 

agricultor  ficou lá  dentro.  Desta  vez o  corvo perdeu a  conta.  Incapaz de 

distinguir  entre  quatro  e  cinco,  voltou  imediatamente  ao  ninho  onde  foi 

apanhado pelo agricultor.
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