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3 Romanos

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre .

Áudio: Portugûes.

Tı́tulo original: Romanos.

Gênero: Curta-metragem.

Duraç̃ao: 2 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Porta dos Fundos (2014).

Tópicos mateḿaticos abordados: Notação Mateḿatica; Algarismos Romanos; Equações.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Fundamental; Ensino Médio; Formaç̃ao de Professores.

Marcadores: Algarimos Romanos; Porta dos Fundos; Notação Mateḿatica; Linguagem.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H1.

Link para o v́ıdeo:<https://www.youtube.com/watch?v=2vzwOeY9YUY>.

Página web oficial:<http://www.portadosfundos.com.br/video/romanos/>.

Imagensselecionadas
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Sinopse

Nestecurta-metragem divertido, Fábio Porchat interpreta um professor de matemática da Roma

Antiga que tenta ensinar aos seus alunos como resolver uma equação mateḿatica escrita com

algarismos romanos.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Muitosalunos utilizam a linguagem simbólica da mateḿatica sem perceber as questões envolvi-

das no uso dessa linguagem, como por exemplo, o fato de um mesmo sı́mbolo mateḿatico poder

ter diferentes significados. Neste contexto, o vı́deo pode ser usado para mostrar a importância

da escolha de uma boa notação.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Nesteepiśodio, o pessoal do canal Porta

dos Fundos d́a sua interpretação de como

seria uma aula de matemática na Roma

Antiga. Seŕa que era mais fácil resolver

equaç̃oes naqueláepoca? Venha, assista e

descubra!

Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?
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2. Quais s̃ao os diferentes significados que aparecem para “X” no vı́deo?

3. Afinal, em notaç̃ao moderna, quaĺe a equaç̃ao que o professor está tentando resolver? Qualé

a soluç̃ao dessa equação? Escreva essa solução usando ńumeros romanos!

4. Voĉe conhece outros significados para “X” além daqueles apresentados no curta? Quais?

5. Voĉe conhece outros sı́mbolos mateḿaticos que tenham mais do que um significado? Quais?

6. Voĉe acredita que na Roma Antiga uma aula de matemática era como a apresentada no vı́deo?

7. Do que voĉe mais gostou no vı́deo?

8. Se voĉe fosse o diretor deste vı́deo, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Diante da equaç̃ao XXX + X = IXXX, escrita com algarismos romanos, o professor tem em

mente uma determinada leitura para essa estrutura (0:21-0:30). Você conseguiria fazer outras

duas leituras coerentes dessa equação supondo que não tivesse conhecimento dos significados

dados ao X pelo professor? Escreva essas equações com os algarismos indo-arábicos e, em

seguida, resolva-as.

2. No v́ıdeo (0:56-1:25), o professor tenta resolver a equação e comete alguns erros. Você saberia

identificar pelo menos um desses erros? Cite-o(s).

3. Quase no final do vı́deo (1:03-1:14) o professor utiliza o X novamente, mas com um novo

significado. Diante da confusão gerada, ele introduz um novo sı́mbolo para representar esse

novo significado: a bola. Qualé esse novo significado do X?

4. No canto superior esquerdo do “quadro” utilizado pelo professor, aparece uma suposta data

(0:48-0:50). Que data seria essa?

Observações para o professor

• O fato da letra X representar o número dez no sistema romano pode sugerir que os algarismos

romanos tenham sido calcados em letras do alfabeto latino.

I V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1 000

Poŕem,segundo Cajori (1993), existe pouca informação segura sobre a origem da notação dos

números romanos. Os etruscos que habitavam Roma até cerca de 500 a.C. usavam sinais para

representar numerais que se assemelhavam a letras de seu alfabeto.

• O sistema de numeração romano antigo teve diversas fases e nem sempre foi como aprende-

mos na escola nos dias de hoje. Menninger (2011) observa, por exemplo, que os romanos

antigos nunca usaram M como notação para 1000 ou MM para 2000 mas, sim, CI

C

eCI

C

CI

C
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e, eventualmente IIM, usando o M como uma abreviação para a palavramille. No monu-

mento chamado Columna Rostrata de Duilius (260 a.C.), em Roma, há entre 23 e 33 ćopias

de CCCI

CCC

(100000)inscritas para registrar um saque de mais de 2 milhões de moedas

de bronze. Na Idade Ḿedia, contudo, o M tornou-se um sı́mbolo comum para 1000: por

exemplo, MMCXII representa o número 2112.

Figura:Reproduç̃ao da Columna Rostrata e destaque da parte com as inscrições
de v́arias ćopias de CCCI

CCC

.
Fonte: Wikimedia Commons e<https://goo.gl/Uyb9SN>.

Outro exemplo bastante citado se encontra no Coliseu de Roma, que teve sua construção

finalizada por volta de 80 d.C., em que, diante do portão 44, muitos turistas se sentem “en-

ganados” por seus professores de matemática, pois o ńumero 44é ali representado não por

XLIV como aprendemos, mas por XLIIII.

Figura:Port̃ao 44 do Coliseu de Roma.
Fonte: UFRGS (<https://goo.gl/0JcicS>).

Por volta do śeculo XV, o sistema indo-arábico, criado pelos indianos e difundido pelos

árabes, substituiu o sistema de numeração romano, devidòas suas diversas vantagens. Para

um aprofundamento desse tema, sugerimos o vı́deo “A História do Ńumero Um” produzido

pela BBC.
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• Émuito comum utilizarmos sem distinção, em mateḿatica, os termos: “variável” e “incógnita”.

Poŕem, vale lembrar que esses termos têm significados diferentes. A palavra variável tem sua

origem no latim emvariabilis, “mutável, de diversos aspectos”, devarius, “matizado, de

distintas cores, diferente”; e, a palavra incógnita tem sua origem no latim emincognitus, for-

mado porin-, “não”, maiscognitus, partićıpio passado dedecognoscere, “conhecer, saber”.

Segundo Roque (2012), na matemática, ambas s̃ao grandezas desconhecidas, porém:

– Incógnitaé uma quantidade desconhecida cujo valor pode ser determinado pelas condi-

ções fornecidas pela equação. Trata-se, portanto, de uma quantidade determinada, porém

desconhecida.

– Variávelé uma quantidade indeterminada, cujo valor “varia” de acordo com outra quan-

tidade que tamb́emé varíavel.

• Por que a letra X́e a mais utilizada para representar uma variável ou inćognita? De fato

não existe, atualmente, documento algum que nos leve a umaúnica resposta. Uma teoria,

apresentada recentemente por Terry Moore, diretor do fórumThe Radius Foundation, é que

a associaç̃ao da letra X ao desconhecido tem suas origens na incapacidade das escolas medi-

evais espanholas em traduzir algumas palavras de textosárabes que chegaram̀a Europa por

volta dos śeculos XI e XII. Segundo Moore, esse era o caso da palavrashalan, que significa

“alguma coisa”. Começando com a letraárabe “sĥın”, o termo “shalan” ñao podia ser pro-

nunciado pelos espanhóis que decidiram então utilizar em suas traduções, a letra gregaχ (chi)

nolugar da letra “sĥın”. Mais tarde, na tradução para o latim, a letraχ foi substitúıda por uma

letra com formato bem parecido, a letra “X”, formando, assim, a base para milhares de obras

e estudos mateḿaticos que perduram até hoje. A palestra do TED onde Moore fala sobre esse

assunto pode ser encontrada em:<https://goo.gl/Ulg2fX>.

Figura:palestra TED com Terry Moore.
Fonte: TED.

Outrasteorias para a escolha frequente da letra X como incógnita s̃ao registradas nosite

<https://goo.gl/6DpQxb>, onde destaca-se o fato da palavra gregaxenos, que denota desco-

nhecido, começar com X; ou ainda pelo fato de Descartes ter adotado em seu trabalho,La

Géoḿetrie (1637), a notaç̃ao simb́olica instituindo o uso de letras minúsculas do começo do

alfabeto para valores conhecidos (a,b, c) e as do final do alfabeto para os desconhecidos (z,y,
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x). Fato sugestivo para que a escolha da letra X tenha ocorrido por razões tipogŕaficas, j́a que

por ser a letra menos usada, a gráficaé que teria dado essa sugestão a Descartes, para obter

mais blocos de letras disponı́veis.

• Atribui-se ao mateḿatico ingl̂es William Ougtred (1574-1660) a primeira utilização do śım-

bolo× para a multiplicaç̃ao, isso acontece em 1631 em seu livroClavis Mathematicae.

Figura:William Oughtred (1574-1660).
Fonte: Wikimedia Commons.

Para muitos, essa escolha teve fundamento religioso já que tal śımbolo representa a Cruz de

Santo Andŕe (nome oficial do śımbolo). Poŕem, em 1698, de acordo com Cajori (1993), o ma-

temático alem̃ao Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) escreve uma carta ao matemático

súıço Johann Bernoulli (1667-1748) na qual relata: “Eu não gosto de× como śımbolo para

multiplicaç̃ao, uma vez que elée facilmente confundido comx; . . . muitas vezes eu simples-

mente relaciono duas quantidades com a interposição de um ponto e indico a multiplicação

porZC∙LM”. Tem ińıcio ent̃ao a utilizaç̃ao desse novo sı́mbolo, o ponto, para a multiplicação.

Figura:Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Fonte: Wikimedia Commons.



30

Figura:Johann Bernoulli (1667-1748).
Fonte: Wikimedia Commons.

O śımbolo× é frequentemente adotado na indicação da multiplicaç̃ao em toda a fase inicial

da aprendizagem da matemática. No momento em que as incógnitas s̃ao introduzidas, fre-

quentemente esse sı́mboloé substitúıdo pelo ponto∙. Vale ressaltar que o ponto usado como

śımbolo da multiplicaç̃ao (∙) é posicionado mais acima da linha de base que o ponto final (.)

usado como sinal de pontuação da ĺıngua portuguesa.

• É interessante perceber que a utilização da letra X em diversasáreas segue da utilização dada

à letra X na mateḿatica. Por exemplo, na genética, segundo os professores Paulo Roberto

Jubilut e Marcelo Vaĺerio, foi a estranheza da natureza do cromossomo X que fez com que

ele fosse batizado com tal letra e, em seguida, foram estudados os cromossomos Y, Z e W,

que foram batizados com letras usadas, primeiramente na matemática, para representar algo

desconhecido (<http://bit.ly/334C430>). O f́ısico alem̃ao Wilhelm Conrad R̈ontgen (1845-

1923) ao se deparar com emissões eletromagńeticas com poder de penetração em objetos

opacos maior que as conhecidas até aépoca, batizou-as de raios-X. Em interfaces gráficas de

sistemas operaciomais, utiliza-se o sı́mbolo X para fechar uma janela.

Figura:Wilhelm Conrad R̈ontgen (1845-1923).
Fonte: Wikimedia Commons.
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• A seguir, apresentamos alguns outros sı́mbolos mateḿaticos que tem mais do que um signifi-

cado.

Śımbolo Significado

!
Pontode exclamaç̃ao: “Que dialindo!”

Fatorial: 5!= 120

( )

Par ordenado:(3,5)

Intervalo aberto:(3,5) =]3,5[

Matriz: ( 3 5 )1×2

Númerobinomial: (5
3) = 10

Sinaisde pontuaç̃ao: Wilhelm Conrad R̈ontgen(1845-1923)

∙

Pontofinal: NasceMaria.

Multiplicação: 2∙3 = 6

Separadordecimal: 0.5 (cinco d́ecimos)

Δ
Triângulo:ΔABC

Discriminante:Δ = b2−4ac

{ }
Agrupamento:{9− [3+(5−7)]}÷2

Conjunto:{2,4,6,8}

| |
Valor absoluto:|−3|= 3

Determinante:|−3|= −3

−
Subtrac¸ão: 2−1.

Meia-risca:A–Z.

:

Divisão: 6 : 2.

Sinalde pontuaç̃ao: “Sinal de Pontuação:”.

Tal que:]1,3[= {x∈ R : 1 < x < 3}.

Proporç̃ao: a escaláe de 1 : 1000000.

∼
Sinaldiacŕıtico para anasalar vogais: irmão.

Negaç̃ao em ĺogica:∼ (∼ p) = p.

,
Sinalgráfico de pontuaç̃ao: “ Penso, logo existo.”.

Separadordecimal: 0,5 = 1/2.

• Para os leitores interessados na história dos śımbolos mateḿaticos, recomendamos as re-

ferências Cajori (1993) e Mazur (2014).

• Enquanto um mesmo sı́mbolo pode representar conceitos diferentes, um mesmo conceito

pode ser representado por sı́mbolos diferentes. A tabela a seguir, por exemplo, apresenta di-

ferentes notaç̃oes sugeridas por diferentes pessoas, ao longo da história, para a representação

decimal de um ńumero.
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Ano Autor Notação NotaçãoAtual

1579 François Vìete 0|375 0,375

1585 Simon Stevin
¬
3


7

®
5 0,375

1593 Christopher Clavius 46.5 46,5

1603 Johann Hartmann Beyer 8 79
v
8 8,00798

1608 RobertNorton 3(1)7(2)5(3) 0,375

1612 BartholomaeusPitiscus 13|00024 13,00024

1616 Johannes Kepler 21(90 21,90

1617 JohnNapier 1993,273 1993,273

1620 JohnNapier 25.803 25,803

1620 Joost B̈urgi 23027̊0022 230270,022

1623 JohnJohnson 3
|
|
1.
2

2.
2

3.
9

4.
1

5.
6 3,22916

1624 HenryBriggs 59321 5,9321

1629 Albert Girard 1,532 1,532

1629 Wilhelm vonKalcheim 693
∙

 6,93

1630 Joach. Stegman 39(063 39,063

1631 William Oughtred 2 5 2,5

1651 RobertJager 16|7̇2̇4̇9̇ 16,7239

1653 RichardBalam 3:04 3,04

1657 FrancisciàSchooten 58,5¬ 58,5

1665 Andrea Tacquet 25.
i
8

ii
0

iii
0

iv
7

v
9 25,80079
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1668 NicholasMercator 12[345 12,345

1670 Joannis Caramvels 22=3 22,3

1688 JonasMoore 116‘64 116,64

1691 JacquesOzanam
(0)
3

(1)
9

(2)
8 3,98

1696 Samuel Jeake 34.
/

1.
//

4.
///

2.
////

6. 34,1426

1707 William Whiston 0;9985 0,9985

1729 Isaac Greenwood 3,14 3,14

1739 L’AbbéDeidier 32.6′3′′4′′′ 32,634

1777 Henry Clarke 2˙5 2,5

1857 IgnazLemoch 1˙63 1,63

1875 AntonSteinhauser 1˙63 1,63

1919 GiuseppePeano 1˙63 1,63

• Ao assistir ao v́ıdeo que retrata uma aula na Roma antiga, fica a pergunta de como seria, de

fato, uma aula naqueláepoca. O ensino das leisàs crianças na Roma antiga era feito pelos

seus pais, onde se ressalta a importância das m̃aes, que normalmente eram responsáveis por

ensinar as primeiras letras do alfabeto.

A educaç̃ao romana evoluiu, com o passar do tempo, de realizada pelos pais
para uma educaç̃ao conduzida por escravos. Primeiramente, um escravo pe-
dagogo e mestre, ligado a uma famı́lia, educava seus filhos; posteriormente,
escravos mestres educavam crianças de várias faḿılias; em seguida, surgem
as escolas, onde escravos libertos eram professores. No entanto, apesar de
a regra ser esta, v́arios autores da Antiguidade narram a existência de esco-
las no mundo romano, todas de influência grega. Vale ressaltar que não era,
porém, o padr̃ao geral da sociedade romana.

(Manacorda, 2010)

Para maiores detalhes de como era a educação na Antiguidade sugerimos a referência Mana-

corda (2010).

• Os ńumeros romanos têm uma escrita bem peculiar e alguns alunos se atrapalham com essa

escrita. Algunssites interativos, aplicativos e jogos podem ser utilizados para uma me-

lhor fixaç̃ao desse conteúdo. Sites interativos: <https://goo.gl/61A0MN>; <https://goo.
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gl/TtIYW8>; <https://goo.gl/6FYd3k>. Aplicativos: Roman Converter(<https://goo.gl/

jlB0VH> ); Roman Numeral Converter Plus(<https://goo.gl/OFi5p2>); Roman Numerals

Converter(<https://goo.gl/LhE9Z4>).

• A escrita da equação adotada no vı́deo, certamente não era utilizada na Antiguidade. Segundo

Aczel (2007), os babilônios compreendiam conceitos simples de equações: dado um conjunto

espećıfico de condiç̃oes mateḿaticas, eram capazes de resolver uma equação para obter o va-

lor de uma inćognita. Por exemplo, sabiam como encontrar o comprimento e a largura de

um campo que devesse ter umaárea especificada, dadas algumas condições nas duas medi-

das. Os eǵıpcios antigos tamb́em sabiam resolver esse tipo de problema. Papiros que foram

conservados, como o famoso papiro Ahmes, datado de aproximadamente 1650 a.C., mostram

a soluç̃ao de equaç̃oes simples. O problema 24 no papiro Ahmes pede o valor de uma “pilha”

se uma pilha acrescentada a um sétimo de uma pilha der 19. Segundo o Ahmes a respostaé

16+1/2+1/8, queé 16,625, como obterı́amos hoje resolvendo a equaçãox+(1/7)x = 19.

Mais tarde, nota-se a presença de equações em uma linguagem retórica como no exemplo

a seguir.

Deuslhe concedeu ser um menino pela sexta parte de sua vida, e somando
uma duod́ecima parte a isto cobriu-lhe as faces de penugem. Ele lhe acendeu
a lâmpada nupcial aṕos uma śetima parte, e cinco anos após seu casamento
concedeu-lhe um filho. Ai! Infeliz, criança tardia; depois de chegarà metade
da vida de seu pai, o destino frio o levou. Depois de se consolar de sua dor
durante quatro anos com a ciência dos ńumeros ele terminou sua vida.

(Boyer, 1996 apud Serrão e Brandemberg, 2013)

No próximo quadro, pode-se comparar a escrita retórica utilizada no epit́afio com a escrita

atual.

Equaç̃ao na linguagem vernácula Equaç̃ao na linguagem dáAlgebra

Anosde vida de Diofanto. x

Deus lhe concedeu ser um menino pela

sexta parte de suavida,

x
6

e somando uma duodécima parte a isto

cobriu-lhe as faces de penugem.

x
12
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Equaç̃ao na linguagem vernácula Equaç̃ao na linguagem dáAlgebra

Ele lhe acendeu a lâmpada nupcial aṕos

uma śetima parte,

x
7

ecinco anos aṕos seu casamento concedeu-

lhe umfilho.
5

Ai! Infeliz, criança tardia; depois de chegar

à metade da vida de seu pai, o destino frio

o levou.

x
2

Depoisde se consolar de sua dor durante

quatro anos com a ciência dos ńumeros ele

terminou suavida.

4

Para sabermos quantos anos viveu Diofanto, basta resolver a equação, conforme escrita atual:

x =
x
6

+
x
12

+
x
7

+5+
x
2

+4.

Al émdisso, podemos descobrir que Diofanto teve seu rosto coberto de pêlos aos 21 anos, foi

pai aos 38 anos e, seu filho morreu com 42 anos, quando Diofanto tinha 80 anos.

Na Gŕecia Antiga, portanto, uma equação tinha uma escrita bem diferente da que conhecemos

hoje. Segundo Serrão e Brandemberg (2013), somente no século III, Diofanto introduziu

à álgebra o estilo sincopado, cuja caracterı́stica principaĺe o uso de abreviações de palavras

para a escrita de equações, foi o primeiro passo em direçãoà notaç̃ao alǵebrica. A seguir, um

problema proposto por Diofanto em sua mais famosa obra, “Aritmética”: Dividir um ńumero

dado em dois ńumeros de diferença dada.

(a) Resoluç̃ao proposta por Diofanto (retórica): seja 100 o ńumero e a diferença 40; achar os

números. Supondoarithmoo número menor, o maior seráarithmomais 40; logo, os dois

somados d̃ao 2arithmosmais 40, que vale 100. Então, 100é igual a 2arithmos mais40.

Em seguida vamos subtrair 40 a cada um dos membros ficando 2arithmos igual a60.

Logo o ńumero seŕa 30. Ent̃ao,arithmo igual a30 earithmo mais40 igual a70.

(b) Uma resoluç̃ao usando as abreviações (mais geral): supondoς o número menor, o maior

seŕaς +40; logo, os dois somados dão 2ς +40, que vale 100. Então, 100́e igual a 2ς +40.

Em seguida vamos subtrair 40 a cada um dos membros ficando 2ς igual a 60. Logo

o número seŕa 30. Ent̃ao,ς iguala 30 eς mais40 igual a 70.
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(c) Resoluç̃ao em notaç̃ao moderna: supondox o número menor, o maior será x+ 40; logo,

os dois somados dão 2x+ 40, que vale 100. Então, 100é igual a 2x+ 40. Em seguida

vamos subtrair 40 a cada um dos membros 2x+40−40= 100−40, ficando 2xigual a 60.

Logo, o ńumero seŕa 30. Ou, ainda,x = 30 ex+40= 70.

Serr̃ao e Brandemberg (2013) apresentam ainda outros dois problemas propostos por Diofanto

com resoluç̃oes ret́oricas, usando as abreviações dáepoca e com notação moderna.

Aczel afirma ainda que os gregos antigos também eram capazes de resolver equações, de

modo que perto do final do perı́odo cĺassico da Gŕecia e Roma antigas, sabia-se resolver algu-

mas equaç̃oes quadŕaticas, comóe mostrado no v́ıdeoMedia for Thinking The Unthinkable,

de Bret Victor, dispońıvel em<http://bit.ly/2lOdIdQ>, onde o mateḿatico Al-Khwarizmi

(c.780-c.850), considerado o Pai daÁlgebra, prop̃oe o seguinte problema, com a sua respec-

tiva resoluç̃ao: Qual é o quadrado que combinado com dez das suas raı́zes daŕa uma soma

total de trinta e nove? A maneira de resolver este tipo de equação é tomar uma metade das

ditas ráızes. Ora, as ráızes no problema são dez. Assim, tomando cinco multiplicadas por si

mesmas d́a vinte e cinco, uma quantidade que adicionada a trinta e nove dá sessenta e quatro.

Toma-se então oito e subtraindo a isto metade das raı́zes que s̃ao cinco, fica tr̂es. O ńumero

três ent̃ao representa uma raiz deste quadrado, o qual ele próprio com certezáe nove.

O problema proposto e resolvido por Al-Khwarizmi seria tratado hoje como a resolução da

equaç̃ao x2 + 10x= 39; e a resoluç̃ao dada por ele remete ao que conhecemos hoje como

método de completar quadrados. Ou seja,

x2 +10x = 39 ⇒ x2 +10x+
10
2
∙
10
2

= 39+
10
2
∙
10
2

⇒ x2 +10x+25= 39+25

⇒ (x+5)2 = 64
(∗)
⇒ x+5 = 8 ⇒ x = 3.

(*): naturalmente, ńumeros negativos não estavam disponı́veis naépoca de Al-Khwarizmi.

Para um aprofundamento do tema sugerimos, Aczel (2007), Victor (2013) e Serrão e Bran-

demberg (2013).
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