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SIMON STEVIN E A REPRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS NÃO INTEIROS. 
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RESUMO 

 

Este artigo apresenta o início do trabalho que vem sendo desenvolvido sobre 
representação de números não inteiros a partir do século XVI. Nosso olhar se 
volta para o contexto histórico da época a fim de entender o surgimento desta 
nova representação trazida por Simon Stevin. Destacaremos a desconfiança 
lançada sobre tal invenção, como também a contribuição desta para o comércio 
que se mostrava em ascensão, além de instigar a história de tal invenção que 
revolucionou a aritmética. Vamos através da história da matemática encontrar 
fragmentos que visa melhorar o ensino da matemática e também a didática da 
matemática. Esta pesquisa utiliza como metodologia a pesquisa teórica e 
histórico-bibliográfica e busca contribuir para a Educação Matemática. 
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                                                         ABSTRACT 
 
This paper presents the beginning of the work being done on behalf of non-integer 
from the sixteenth century. Our eyes turn to the historical context of the time to 
understand the emergence of this new representation brought by Simon Stevin. 
Highlight the suspicion cast on such invention, as well as the contribution to this 
trade that proved on the rise, besides urging the story of such an invention that 
revolutionized the arithmetic. Let's go through the history of mathematics find 
fragments which aims to improve the teaching of mathematics and the teaching of 
mathematics. This research uses the methodology, theoretical and historical 
literature and seeks to contribute to mathematics education. 
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1. Introdução. 

 

Ao escrever este artigo busco aguçar e contribuir nas discussões sobre educação 

matemática. Um tema atual e importante para a formação do indivíduo no que se 

refere ao aprendizado acadêmico. São muitos pesquisadores que já debruçaram 

sobre este tema e ainda debruçam fazendo suas contribuições. 

          Faremos uma abordagem na história dos números decimais. Trazendo 

reflexões dessa representação importante para o desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno. Afinal aprender sobre números decimais e como aplicar 

tal conhecimento é mostrar competências em aritmética utilizando as operações 

fundamentais em situações do dia-a-dia.  

          Estaremos abordando uma parte do aprendizado matemático muito 

importante para a formação do individuo. Os números decimais estão presentes 

em nosso cotidiano de inúmeras maneiras, sejam em preços, medidas, 

embalagens de alimentos, roupas e outros. 

          Objeto desta pesquisa são os números decimais. Algo que nasceu da 

simples observação à representação de frações decimais, na qual se expandiu 

para um período da história e de certa forma esta ligado à evolução da 

humanidade. Imagino no aprofundamento de minhas leituras e de minha pesquisa 

que irei viajar sobre o campo da filosofia, para entender melhor a aceitação desta 

representação. E assim elucidar os colegas professores da importância que se 

teve a representação de frações decimais trazida por Simon Stevin. 

          Nossa intenção de explanar os números decimais se encontra em fase 

inicial, sendo assim, as linhas escritas a seguir mostra a leitura em fase inicial, 

porém importante no desenvolvimento do trabalho.   
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2. A nova representação de números não inteiros responsável pela união 

dos conjuntos numéricos. 

 

          Empregando as frações as regras dos números comuns2 já existentes. Seja 

o número decimal 3,2508: 

(3,2508)
10
 = 3 + 0,2 + 0,05 + 0,000 + 0,0008 ⇒  3 + 

10

2
+
100

5
+
1000

0
+
10000

8
 ⇒  

3 + 
110

2
+

210

5
+

310

0
+

410

8
 

 

          Assim um número qualquer na base B pode ser representado por: 

B
n  = (0, abcd )

B
= 0 + 

1
B

a
+

2
B

b
+

3
B

c
+

4
B

d
 

          Esta fração é chamada fração posicional na baseB , no caso particular       

B = 10, denominamos fração decimal. 

          No mundo contemporâneo observar representação de número decimal 

transformada na representação de fração decimal é considerado normal, mas no 

século XIV inicio do Renascimento época de grandes transformações no campo 

das artes, da literatura e das ciências, tal demonstração acima não era tão 

simples.  

          A fração era um conceito aplicado no passado como recurso para explicar 

uma divisão não inteira. Então entender os números decimais como consequência 

das frações não era simples uma vez que a comunidade cientifica trabalhava com 

conjuntos numéricos distintos, considerando assim conjuntos dos inteiros 

diferente dos conjuntos das frações.  

          Com o advento das grandes conquistas realizadas pelas navegações, com 

a expansão do comércio no século XV e também com a valorização do homem e 

da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural que dominavam a cultura 

da Idade Média. O espírito do Renascimento, expressando valores a 

racionalidade, o individualismo e a dignidade do ser humano.  

 

Na Idade Média, [...] o homem reconhecia-se a si próprio apenas 
como raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer 

                                                 
2
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outra das demais formas do coletivo. Na Itália, pela primeira vez, 
tal véu dispersa-se ao vento; desperta ali uma contemplação e 
um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas deste 
mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também, na 
plenitude de seus poderes, o subjetivo: o homem torna-se um 
individuo espiritual e se reconhece como tal. (BURCKHARDT, 
2009). 
 

 
É neste contexto que Simon Stevin (1548 – 1620), engenheiro belga escreveu um 

livreto com o título flamengo De thiende, publicado em Leyden em 1585. (BOYER, 

2003). Este ensaio demonstrava uma nova forma de escrever números não 

inteiros. Também sua aplicabilidade nos cálculos das operações fundamentais 

(adição, subtração, multiplicação e divisão), facilitando assim a resolução de 

operações aritméticas. È neste momento que se começa a perceber que frações 

e números inteiros é um mesmo conjunto numérico.  

 

É claro que Stevin não foi em nenhum sentido o inventor das 

frações decimais, nem o primeiro a usa-las sistematicamente. Na 

China antiga encontra-se um uso mais do que incidental de 

frações decimais, com também na Arábia medieval e na Europa 

do Renascimento; [...] Stevin se dispôs a explicar o sistema de 

modo elementar e completo. Ele queria ensinar a todos “como 

efetuar, com facilidade nunca vista, todas as computações 

necessárias entre os homens por meio de inteiros sem frações”. 

Isto é, estranhamente Stevin se concentrava em seus décimos, 

centésimos, etc., como numeradores inteiros, como fazemos na 

medida comum do tempo em minutos e segundos. (BOYER, 

2003). 

 

          Simon Stevin revolucionou a matemática da época, através da identificação 

de uma fração com um número do sistema hindu-arábico, certamente remeteu o 

conceito de fração para sua maior extensão e assim tornando o conjunto 

numérico único. 

          Mesmo considerada pelos cientistas da época como uma descoberta genial 

de representação, houve-se uma resistência pela comunidade cientifica de aceitar 

tal representação. Esta representação fora aceita décadas após sua publicação.                                                  

O      Outros tiveram resistência maior como Napier (1550 – 1617) e Bürgi (1552 – 
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1632), considerados os inventores dos logaritmos, não se aventuram pelos 

números decimais, optando pelas “velhas” frações. 

         “Aperfeiçoar ou encontrar novas áreas nas quais a concordância possa ser     

demonstrada coloca um desafio constante à habilidade e à imaginação do 

observador e experimentador.” (KUHN, 1997). Talvez isso explique a resistência 

empregada na não aceitação da representação trazida por Simon Stevin por parte 

de Napier e Bürgi.  

          As obras de Nipier e Bürgi, publicada três décadas depois da obra de 

Stevin (Napier publica sua obra em 1614 e Bürgi em 1620) não usaram do 

recurso trazido por Stevin, apesar de Napier se confessar um admirador dos 

números inventados por Stevin. Maor, ao tratar dos estudos sobre Napier e sua 

obra – Mirifici logarithorum canonis – deixa claro a preocupação de Napier em não 

usar a fração decimal em seu trabalho. 

 

Frações em geral, claro que, tinha sido usado há milhares de 

anos antes do tempo de Napier, mas elas quase sempre foram 

escritas como frações ordinárias, que dizer, como relações de 

inteiros. Frações decimais, só tinha sido apresentado 

recentemente para a Europa, e o público ainda não se sentia 

confortável com elas. [...]. Como Napier, Bürgi se preocupou 

demais em evitar frações decimais e faz a definição dele de 

logaritmos mais complicado que o necessário. (Maor, Eli, 1994).  

 

Estas resistências se estenderam pelos séculos XVI, XVII e XVIII. Durante este 

período, as regras para o trabalho com frações evoluíram e deixou então de 

significar apenas a relação parte de um todo ou significação do quociente de uma 

divisão não exata. A fração passou a ser compreendida como um ente abstrato de 

“status” idêntico ao do número natural.  

 

 3. Capitalismo e a representação nova dos números não inteiros de Simon 

Stevin 

 

“Lembra-te de que dinheiro é de natureza prolífica, pro criativa. O 
dinheiro pode gerar dinheiro e seu produto pode gerar mais, e 
assim por diante. Cinco xelins em giro são seis; novamente 
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empregados, são sete e três pence, e assim por diante, até 
atingir cem libras”. (WEBER, 2004) 
 

  

          Assim, com certeza poderia chegar um momento que teríamos frações 

decimais, então, surgiria à importância da representação criada por Simon Stevin.  

A intenção de obter cada vez mais com o capitalismo, a busca de dispositivos que 

auxiliaram no seu desenvolvimento pode ser o combustível para o espírito do 

capitalismo, uma vez que se entendia o homem como dependente do trabalho e 

assim transformados em máquinas. 

 

A situação idílica anterior desmorona sob a pressão de uma luta 
amarga competitiva, fortunas respeitáveis são feitas e não 
emprestadas a juros, mas sempre reinvestidas no negócio. A 
velha atitude de lazer e conforto para coma vida deu lugar à rija 
frugalidade que alguns acompanharam e com isso subiram, 
porque não desejavam consumir, mas ganhar, enquanto outros, 
que conservaram o antigo modo de vida, viram-se forçados a 
reduzir o seu consumo. ( WEBER, 2004). 

 

 

          A busca cada vez mais por acumulo de riqueza por proliferação do dinheiro 

fica claro. Então o homem passa a ser capitalista, buscando sempre cada vez 

mais dinheiro.Talvez seja esta a real intenção de Simon Stevin ter lançado tal 

ensaio sobre representação de frações decimais, fazendo assim a facilitação dos 

homens de negócios da época e assim contribuindo para o desenvolvimento do 

capitalismo. 

          O texto “A ascese e o espírito do capitalismo” mostra que a religião 

influenciou na consolidação do capitalismo.  

 

“Temo que, toda vez que a riqueza aumenta, a religião diminui na 
mesma medida. Não vejo daí, como é possível, na natureza das 
coisas, conservar durante muito tempo qualquer revivência da 
verdadeira religião. Porque a religião deve necessariamente 
produzir tanto a operosidade, como o senso de economia, e 
essas só podem produzir riquezas.” (WEBER, 2004) 
 
 

          As representações decimais das frações decimais foram de grande valia 

para este movimento da renascença, por mais que não estava explicito. Se não 

fosse toda essa efervescência da luta do capitalismo, talvez Simon stevin não se 
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atentasse em escrever algo a fim de mudar a forma de representar valores, 

medidas, enfim grandezas que servem para orientar o nosso dia-a-dia.  

          Simon Stevin era protestante calvinista, então podemos concluir que o 

ensaio intitulado “De Thiende” estava de certa forma ligada ao capitalismo, pois 

os calvinistas foram pessoas importantes para a disseminação do capitalismo por 

acreditar que Deus escolhia seus discípulos, mas não os apontava e sim 

demonstrava através do sucesso, que vinha através do trabalho e do acumulo de 

riquezas. Sendo um bom cristão, trabalhando muito, seguindo sempre os 

princípios bíblicos, o Calvinista prova a si mesmo que foi um escolhido, pelo seu 

sucesso como cristão. Não é a sua própria ação, mas de Deus, pois se Deus 

trabalha por ele, ele conclui que foi um dos eleitos. 

 

4. Considerações 

“Chegamos a compreender que o conhecimento, na essência, é um 

sistema de atividades, cujo conteúdo sempre resulta das intenções neste sistema 

como um todo”. (Otte, 1993). Simon stevin apresentou uma nova representação, 

observando à aplicabilidade das regras já existentes e assim revolucionou o 

conceito de conjuntos numéricos.  
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