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Resumo: Esta oficina é resultado de uma pesquisa doutoral realizada em uma 

escola de uma comunidade de horticultores, localizada a 30 km do centro de 

Natal/RN, que tinha como objetivo desenvolver uma proposta pedagógica de 

reorientação curricular em educação matemática, construída a partir dos saberes 

matemáticos dessa comunidade, mas em sintonia com os blocos de conteúdos 

propostos Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática do ensino fundamental. 

Para isso, elaborei atividades pedagógicas a partir das concepções matemáticas dos 

horticultores daquela comunidade, desvendadas em minha pesquisa dissertativa. O 

processo pedagógico foi desenvolvido no segundo semestre de 2007 com os alunos 

do 5º ano do ensino fundamental da escola daquela comunidade. A análise 

qualitativa dos dados foi realizada considerando três categorias de alunos: uma 

formada por alunos que ajudavam diariamente seus pais no trabalho com hortaliças. 

Outra por alunos cujos pais trabalhavam com hortaliças, mas eles não participavam 

diretamente desse processo laboral e uma terceira categoria de alunos que nunca 

trabalhou com hortaliças, muito menos seus pais, mas morava adjacente àquela 

comunidade. Meu objetivo nessa oficina é expor e discutir atividades de ensino de 

matemática produzidas a partir da articulação entre os conhecimentos matemáticos 

embutidos nas atividades laborais dos horticultores daquela comunidade e os 

conhecimentos matemáticos requisitados pela prática escolar. Ou seja, entre o 

sistema decimal de numeração e os procedimentos de contagem dos horticultores, 

“o par de cinco”, mediante um conjunto de seis situações de ensino de matemática 

destinadas ao segundo ciclo do ensino fundamental.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Introdução 
 

 
Esta oficina é resultado de uma pesquisa doutoral realizada em uma escola 

de uma comunidade de horticultores, localizada a 30 km do centro de Natal/RN, que 

tinha como objetivo desenvolver uma proposta pedagógica de reorientação curricular 

em educação matemática, ao nível do 5º ano do ensino fundamental, construída a 

partir dos saberes matemáticos dessa comunidade, mas em sintonia com as 

dimensões de ensino da matemática do 1º e 2º ciclos propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas, e Tratamento da Informação (BRASIL, 2000; BANDEIRA, 2009).  

Para isso, elaborei atividades pedagógicas a partir das concepções 

matemáticas dos horticultores daquela comunidade, desvendadas em minha 

pesquisa dissertativa (BANDEIRA, 2002). O processo pedagógico foi desenvolvido 

de agosto a dezembro de 2007 com 24 alunos do 5º ano do ensino fundamental da 

escola da comunidade em tela. A análise qualitativa dos dados foi realizada 

considerando três categorias de alunos: uma formada por alunos que ajudavam 

diariamente seus pais no trabalho com hortaliças. Outra por alunos cujos pais e 

parentes trabalhavam com hortaliças, mas eles não participavam diretamente desse 

processo laboral e uma terceira categoria de alunos que nunca trabalhou com 

hortaliças, muito menos seus pais, mas morava adjacente àquela comunidade.  

Das análises e resultados dos dados obtidos por essas três categorias 

distintas de alunos, constatei que aqueles alunos que auxiliavam diariamente seus 

pais no trabalho com hortaliças resolviam as situações-problema com compreensão, 

e, às vezes, com contribuições enriquecedoras aos problemas propostos. As outras 

categorias de alunos, apesar das várias pesquisas de campo às hortas daquela 

comunidade, antes e durante as atividades pedagógicas, não apresentaram os 

mesmos resultados que aqueles alunos/horticultores, mas demonstraram interesse e 

motivação em todas as atividades do processo pedagógico naquele período. 

Meu objetivo nessa oficina é expor e discutir atividades de ensino de 

matemática produzidas a partir da articulação entre os conhecimentos matemáticos 

embutidos nas atividades laborais dos horticultores e os conhecimentos matemáticos 

requisitados pela prática escolar. Em particular, a articulação entre os saberes 
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acadêmicos e não-acadêmicos, ou seja, entre o sistema decimal de numeração e os 

procedimentos de contagem dos horticultores, “o par de cinco”, mediante um 

conjunto de seis situações de ensino de matemática destinadas ao segundo ciclo do 

ensino fundamental.  

Trabalharei também a construção de tabelas de adição e multiplicação, além 

de realizar algumas operações fundamentais utilizando a base cinco como tema 

problematizador para o ensino/aprendizagem da matemática, mas à luz das 

concepções da Etnomatemática, a qual procura compreender a realidade e chegar à 

ação pedagógica  mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. 

Antes, porém, descreverei os procedimentos de contagem dos horticultores: o “par 

de cinco” e alguns enfoques sobre o sistema de numeração decimal.  

 

Procedimentos de contagem: o “par de cinco” 

 

Uma das atividades matemáticas não convencionais realizadas diariamente 

pelos horticultores da comunidade de Gramorezinho são os procedimentos de 

contagem que podem ser observados na maneira de contar as hortaliças no 

momento da colheita e de seu preparo para comercialização. Eles contam sempre 

em grupos de cinco, nomeando esse procedimento de contagem como “par de 

cinco”. Na realidade, o “par de cinco” aparece como uma base auxiliar do nosso 

sistema de base dez. A palavra ‘par’ não significa, naquele contexto dos 

horticultores, o oposto de ímpar e tampouco  representa o conjunto de dois objetos, 

pois se trata de cinco objetos, como podemos ver no diálogo abaixo realizado com o 

horticultor João Maria ao final da tarde de 26 de dezembro de 2000.   

 

─ Como é feita a contagem das hortaliças? 
─ A gente conta em par de cinco. Há muito tempo que a gente conta 
em de  cinco.   A gente conta vinte par de cinco é cem.  
─ Depois de par de cinco tem outra contagem? 
─ Não. Só de par de cinco (BANDEIRA, 2004, p. 105). 

 

Vou esclarecer o diálogo acima, mas em contextos onde ocorrem com 

frequência atividades de contar em “par de cinco”. Então, veja: as hortaliças, à 
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medida que vão sendo colhidas, vão sendo amontoadas no chão, dentro da leira1, 

em grupos de cinco unidades, o “par de cinco”. Depois de ter uma determinada 

quantidade de hortaliça colhida, o horticultor toma um saco de farinha de trigo aberto 

e vai passando para ali as hortaliças, contabilizando a quantidade de “par de cinco”. 

Havendo, numa trouxa, por exemplo, cem molhos de coentro, o horticultor os 

contabiliza como vinte de “par de cinco”, como atestamos no diálogo acima e em 

vários momentos de nossa pesquisa de campo (BANDEIRA, 2002).  

Essa atividade praticada pelos horticultores no seu saber fazer cotidiano está 

dentro da compreensão de uma das concepções da Etnomatemática que tenta 

descrever e compreender os modos como as idéias matemáticas são 

compreendidas, articuladas e usadas por outros povos que não dividem a mesma 

concepção de matemática (BARTON, 1996).  

Apesar da quase universalidade da base dez, certos povos se habituaram a 

agrupar os objetos em grupos de cinco, por exemplo, foram detectados traços 

evidentes da base cinco na língua suméria. Outros povos ainda utilizam a base cinco 

ou conservam traços mais ou menos evidentes dessa maneira de contar, como 

constataram Georges Ifrah (1997), Peter Damerow (2001) e Paulo Scandiuzzi 

(1997).  

Vê-se então que procedimentos de contagem utilizando agrupamento de 

cinco unidades não são exclusivos dos horticultores da comunidade de 

Gramorezinho. Igualmente a outros grupos culturais, como exemplifiquei acima, os 

horticultores dessa comunidade introduziram o “par de cinco” como um instrumento 

facilitador do processo de contagem. Como nos argumentou, em 05/01/01, o 

horticultor Adauto: “o par de cinco foi inventado por nós mesmo, porque contava 

mais ligeiro. Vinte par dá um cento”. 

 Os horticultores conhecem o sistema de contagem de base dez, mas o “par 

de cinco” é uma construção cultural entre as comunidades dos horticultores do litoral 

Norte de Natal. Parafraseando D’Ambrosio (2001), a Etnomatemática da 

comunidade serve, é eficiente e adequada para esses procedimentos de contagem e 

                                                 
1 Leira, na comunidade dos horticultores de Gramorezinho, significa um pedaço de terra de forma 
retangular, de aproximadamente dois metros de largura por vinte de comprimento, que é utilizada 
para o cultivo de hortaliças. Ao conjunto de leiras dá-se o nome de horta. 
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muitas outras coisas, próprias dessa comunidade, ao seu  etno, e não há porque 

substituí-la.  

 

Sistema de numeração 

 

Um sistema de numeração consiste em um conjunto de símbolos (algarismos) 

e um conjunto de regras que determinam como se podem combinar estes símbolos 

para representar uma quantidade qualquer.   Houve, ao longo dos tempos, muitos 

sistemas de numeração. O sistema utilizado atualmente foi criado na Índia, 

divulgado para outros países por meio dos árabes. Por isso, é conhecido pelo nome 

de Sistema de Numeração Indo-Arábico. Estamos tão acostumados com ele que não 

nos damos conta de que outros sistemas já existiram e de que os algarismos que 

conhecemos são apenas uma das possibilidades de representação dos números. 

Mesmo assim, ainda há comunidades que utilizam outros procedimentos de 

contagem para facilitar suas vidas, como constataram Ifrah (1997), Damerow (2001), 

Scandiuzzi (1997), já mencionados acima. Em Gramorezinho, como já mencionei, os 

horticultores utilizam um sistema de contagem específico da comunidade para 

facilitar suas atividades cotidianas, que se verá, a seguir, em algumas situações-

problema. 

 

Sistema de numeração e os procedimentos de contagem 

 

Veja abaixo seis situações-problema elaboradas a partir do contexto da 

comunidade dos horticultores de Gramorezinho ao nível do ensino da matemática do 

2º ciclo do ensino fundamental, que tinha como objetivo  facilitar a compreensão de 

base do sistema decimal de numeração dos alunos daquela comunidade, mas 

articuladas aos procedimentos de contagem dos horticultores: “o par de cinco”.  

Na “horta” de Seu Adauto existem noventa leiras com dimensões de 

aproximadamente de 2mx20m.  É oportuno lembrar neste momento o que seja 

"leira", no contexto da comunidade de Gramorezinho, significa um pedaço de terra 

de forma retangular, de aproximadamente dois metros de largura por vinte metros de 

comprimento que é utilizada para o cultivo de hortaliças. Ao conjunto de leiras dá-se 

o nome de "horta". 
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A figura acima é representação de uma das leiras existentes na comunidade 

de Gramorezinho. Cada ponto representa uma muda de alface. As colunas são 

chamadas pelos horticultores de carreira de hortaliças e as linhas de fileiras de 

hortaliças. Em uma leira com dimensões de 2mx20m, os horticultores plantam 330 

mudas de alface com distância entre elas igual ou maior que um palmo, e após 30 

dias, devido à morte de algumas, colhem em média 300 pés de alface.  

Primeira situação 
 

Seu Adauto é um horticultor de Gramorezinho. Toda semana ele vai a feira 

vender suas hortaliças. Ao colher alguns pés de alface, ele deixou 14 para a próxima 

feira, como mostra a leira abaixo. 

 

x x x x x x x x x x x x x x       

                    

                    

                    

                    

                    

 

Se seu Adauto deixasse as hortaliças organizadas em grupos de 10, 

poderiam ficar assim.   

 

x x x x x x x x x x           

x x x x                 
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Podemos representar essa quantidade de pés de alface por 14. Isso significa 

dizer que temos 1 grupo de 10 pés de alface e 4 pés de alface isolados.  

Quais foram as regras?  

Primeira: o algarismo da última posição à direita do 14, quer dizer, o 

algarismo 4, representa a quantidade de pés de alface isolados. 

Segunda: o algarismo na penúltima posição do 14, isto é, o algarismo 1, 

representa o agrupamento de 10 pés de alface.  

Agora responda:  

Quantos grupos de 10 pés de alface podemos formar com 32 pés de alface?  

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de 10, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Segunda situação 

 

Como sabemos, é habitual entre os horticultores de Gramorezinho a 

contagem das hortaliças em grupo de cinco ou “par de cinco”. Usando a situação 

abaixo, podemos observar que existem dois grupos de cinco pés de alface e quatro 

pés de alface isolados. 

 

x x x x x                

x x x x x                

x x x x                 
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Podemos representar essa quantidade de pés de alface por 24. Isso significa 

dizer que temos 2 grupos de 5 pés de alface e 4 pés de alface isolados.  

Quais foram as regras? 

 Primeira: o algarismo da última posição à direita do 24, o algarismo 4, 

representa a quantidade de pés de alface isolados. 

Segunda: o algarismo na penúltima posição do 24, o algarismo 2, representa 

o agrupamento de 5 pés de alface.  

Observação: 

Como podemos observar, a quantidade de pés de alface pode ser 

representada tanto em grupo de 10, por 1410, como também representada, em grupo 

de 5, por 245.  

Agora responda: 

Quantos grupos de 5 pés de alface podemos formar com 1810 pés de alface?  

(Aqui pode causar alguns obstáculos cognitivos aos alunos, mas o prof. deve 

saná-los). 

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de cinco, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Terceira situação 

 

Suponhamos agora que Seu Adauto vendeu alguns pés de alface de uma de 

suas leiras e sobraram 23 pés de alface, como mostra a representação de uma leira 

abaixo. 
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x                  

                    

                    

                    

                    

 

Reordenando-se estas anotações em grupos de 10 temos: 

 

x x x x x x x x x x           

x x x x x x x x x x           

x x x                  

                    

                    

                    

 

Podemos representar essa quantidade de pés de alface por 23. Isso significa 

dizer que temos 2 grupos de 10 pés de alface e 3 pés de alface isolados.  

Quais foram as regras?  

Primeira: o algarismo da última posição à direita do 23, quer dizer, o 

algarismo 3, representa a quantidade de pés de alface isolados. 

Segunda: o algarismo na penúltima posição do 23, isto é, o algarismo 2, 

representa o agrupamento de 10 pés de alface.  

Agora responda:  

Quantos grupos de 10 pés de alface podemos formar com 3210 pés de alface?  

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de 10, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 
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Quarta situação 

 

Usando-se o exemplo anterior, agora organizando em grupo de 5 ou “par de 

cinco”, segundo a linguagem dos horticultores, temos:  

 

x x x x x                

x x x x x                

x x x x x                

x x x x x                

x x x                  

                    

 

Podemos representar essa quantidade de pés de alface por 43. Isso significa 

dizer que temos 4 grupos de 5 pés de alface e 3 pés de alface isolados.  

Quais foram as regras?  

Primeira: o algarismo da última posição à direita do 43, quer dizer, o 

algarismo 3, representa a quantidade de pés de alface isolados. 

Segunda: o algarismo na penúltima posição do 43, isto é, o algarismo 4, 

representa o agrupamento de 5 pés de alface.  

Observação: 

Como podemos observar, a quantidade de pés de alface pode ser 

representada tanto em grupo de 10, por 2310, como também representada, em grupo 

de 5, por 435.  

Agora responda:  

Quantos grupos de 5 pés de alface podemos formar com 2110 pés de alface?  

Quantos pés de alface sobram? 

Como podemos representar, em grupo de cinco, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 
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Quinta situação 

 

Suponhamos agora que Seu Adauto ao vender alguns pés de alface de uma 

de suas leiras sobraram 27 pés de alface, como mostra a representação na leira 

abaixo. 

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x              

                    

                    

                    

                    

 

Reordenando-se estas anotações em grupos de 10, temos: 

 

x x x x x x x x x x           

x x x x x x x x x x           

x x x x x x x              

                    

                    

                    

 

Podemos representar essa quantidade de pés de alface por 27. Isso significa 

dizer que temos 2 grupos de 10 pés de alface e 7 pés de alface isolados.  

Quais foram as regras?  

Primeira: o algarismo da última posição à direita do 27, quer dizer, o 

algarismo 7, representa a quantidade de pés de alface isolados. 

Segunda: o algarismo na penúltima posição do 27, isto é, o algarismo 2, 

representa o agrupamento de 10 pés de alface.  

Agora responda:  

Quantos grupos de 10 pés de alface podemos formar com  5210 pés de 

alface?  

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de 10, essa quantidade de pés de 

alface? 
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Represente também essa situação na leira abaixo. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Sexta situação 

 

Do mesmo modo que o exemplo acima, mas agora organizando em grupo de 

cinco, temos:  

 

x x x x x                

x x x x x                

x x x x x                

x x x x x                

x x x x x                

x x                   

 

 

Observação 1: 

 

Aqui aparece uma novidade, isto é, a formação de 5 grupos de 5 pés de 

alface que faz surgir uma nova regra: a cada 5 grupos de 5 pés de alface formamos 

um bloco de 5x5 pés de alface e o caracterizamos por um “ganho” de posição na 

representação total da quantidade. 

A questão que se coloca é de como representar este ganho de posição. A 

resposta a esta questão agora é simples: deixemos “vazia” a posição entre o 

algarismo que representa os pés de alface isolados e aqueles que representam o 

bloco de 5x5. Este “vazio” é representado pelo zero. Portanto, a quantidade acima 

será representada, em agrupamento de 5, por 102, que indica 1 bloco de 5x5 e 2 

pés de alface isolados.  
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Observação 2:  

 

Como podemos observar, a quantidade de pés de alface pode ser 

representada tanto em grupo de 10, por 2710, como também representada, em grupo 

de 5, por 1025.  

 

Agora responda:  

 

1) Quantos grupos de 5 pés de alface podemos formar com  2910 pés de 

alface?  

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de cinco, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

2) Quantos grupos de 5 pés de alface podemos formar com  3210 pés de 

alface?  

Quantos pés de alface sobram?  

Como podemos representar, em grupo de cinco, essa quantidade de pés de 

alface? 

Represente também essa situação na leira abaixo. 
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Construção de tabelas de adição e de multiplicação  

 

Agora como já se tem a compreensão de agrupamentos de base 10  e de 

base 5. Pode-se construir algumas tabelas de adição e multiplicação utilizando 

essas bases. Pois, acreditamos que com as atividades de construção de tabelas de 

adição e multiplicação utilizando as bases 10 e 5 levará também o aluno a 

compreender o funcionamento dos sistemas de  numeração e ao mesmo tempo a 

compreensão da construção dos algoritmos das operações fundamentais. Como 

argumenta Howard Eves (2002, p. 43), “nosso êxito e eficiência ao efetuar tais 

operações aritméticas dependem de quão bem tenhamos em mente as tábuas de 

adição e multiplicação a cujo aprendizado são dedicadas tantas horas das primeiras 

séries escolares”. 

 

1 - Elaborar uma tábua de adição na base 10. 

 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0           
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 

2 – Complete, abaixo, a tábua de adição na base 5. 

 

+ 0 1 2 3 4 
0  1  3  
1      
2  3    
3 3  10   
4  10   13 
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3 - Elaborar uma tábua de multiplicação na base 10. 

 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0           
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

 

4 – Complete, abaixo, a tábua de multiplicação na base 5. 

 

X 0 1 2 3 4 
0  0    
1     4 
2  2    
3    14  
4 0     

 

 

Construção de algoritmos das operações fundamentais na base 10 e na base 5 

   

Já compreendemos como se constrói agrupamentos de base 10 e de base 5, 

como também a construção de tabelas de adição e multiplicação utilizando essas 

bases. Agora vamos compreender a construção e funcionamento dos algoritmos das 

operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) na notação 

simbólica tanto da base 10 como da base cinco. Priorizaremos, nesta oficina, apenas 

o algoritmo da adição.  

Notação simbólica utilizando o sistema de base 10  

Exemplos: 

a) 2510 + 310 = 2810 

 

 →    →                  → 

 

25 

+3 

25 

+3 

  8 

25 

+3 

28 
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b) 2110 + 1810 = 3910 

 

 

  →  → 

 

c) 2610 + 1710 = 4310 

 

 

   

                   →  →                        

 

 

ou                    

    

                      →  →                        

 

 

d) 25810 + 7610 = 33410 

 

 

                       →  →  →                             

 

 

 

ou 

                        

                                     

                              →  →  → 

 

 

 

 

 

   21 

+18 

   21 

+18 

    9 

   21 

+18 

   39 

258 

+76 

 

    

258 

+76  

  14 

 258 

+76 

  14 

12  

258  

+76 

  14 

12 

2 

334 

258 

+76 

 

   1 

258 

+76  

    4 

1 

258 

+76 

  34 

 

258  

+76 

334 

 

 

   26 

+17 

   26 

+17 

  13 

  26 

+17 

  13 

  3 

    

  43 

  26 

+17 

   1 

   26 

+17 

    3 

  26 

+17 

  43 
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Observação 

 

1) Resolva os seguintes exercícios, na notação simbólica, utilizando o sistema de 

base 10  

 

a) 3510 + 410 =                                                 

 

b) 4210 + 3710 =                                                

 

c) 3710 + 2810 

 

d) 43910 + 17610 = 

 

e) Construa outros exercícios 

 

Notação simbólica utilizando o sistema de base 5 

Exemplos: 

a) 215 + 35 = 245 

  

                     →  → 

 

 

b) 235 + 145  =  425 

   

                       →              →                     ou                   →  →   

 

  

 c) 1345 + 1235 = 3125 

   

                         →  →     →  

 

 

 

21 

+3 

 

21 

+3 

  4 

21 

+3 

24 

   23 

+14 

    

  23 

+14 

12   

   23 

+14 

  12 

  3 

  42 

  23 

+14 

    

  1 

  23 

+14  

    2   

  1 

  23 

+14  

  42   

   

  134 

+123 

 

  134 

+123 

    12 

  134 

+123 

    12 

  10 

  134  

+123 

    12  

  10          

  2 

  312 
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 ou                     

 

                         →   →     →  

 

Observação 

1) Resolva os seguintes exercícios, na notação simbólica, utilizando o sistema de 

base 5 

 a) 415 + 25 =  

  

 b) 135 + 215  =   

  

b) 135 + 245  =   

   

 c) 2235 + 1345 =  

 

e) Construa outros exercícios 

  

Conclusão 

 

 Sabe-se que os alunos sentem ansiedade pela matemática, ou dela se 

alimentam ou com ela se aborrecem. Raramente eles se empenham com a 

matemática, simplesmente executando as suas tarefas sem que se preocupem com 

aquilo que efetivamente estão executando. Essa oficina, não tinha esse propósito, 

como também não se tratou de rejeitar a matemática acadêmica. Mas, aprimorá-la, 

incorporando outros valores sociais, culturais, éticos etc. Portanto, foi com essa 

intenção que trabalhei os dois procedimentos de contagem, acima referidos, cujo 

objetivo foi levar o aluno a compreender a construção desses sistemas ou 

procedimentos, o local e global, mostrando as diferenças e semelhanças entre eles. 

Ou seja, levá-lo a optar pela melhor maneira de resolver seus problemas cotidianos, 

como explicou um dos horticultores da comunidade de Gramorezinho: “o par de 

cinco foi inventado por nós mesmo, porque contava mais ligeiro”.  

 

 

     1  

  134 

+123 

      2 

  1    

  134 

+123 

    12 

   134  

+123 

  312 

  134 

+123 
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