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Resumo:

A
escolha
deste
tema,
envolvendo
principalmente as turmas de 7º ano do Ensino
Fundamental é sentir a necessidade desse
conhecimento significativo, sabendo da importância
dos "Números Inteiros", envolvendo a “regra de
sinais”, sendo um conteúdo de difícil assimilação a
partir do momento que envolve números com sinais
opostos. O ensino e aprendizagem da matemática
nesse contexto não é uma tarefa simples, tanto
para quem ensina quanto para quem aprende.
Desde os primeiros anos do ensino fundamental,
estendendo-se pelo ensino médio e também pelo
ensino superior, a matemática costuma ser
responsável por muitos obstáculos e desafios a
serem transpostos pelos alunos.
Neste projeto, pretendo fazer algumas
reflexões sobre os desafios que se estabelecem no
processo de ensino e aprendizagem da regra de

sinais para a adição e, multiplicação dos números
inteiros relativos.
Meu objetivo maior é que, ao trabalhar com
esse conteúdo de uma maneira diferenciada os
nossos alunos aprendam a fazer o seu cálculo, ter o
seu próprio raciocínio, contribuindo assim, com uma
nova ferramenta de aprendizagem, entendendo que
a educação consiste em formação integral e
funcional dos alunos e, que estes devem adquirir
capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio
pessoal e inserção social.
Procurar garantir o interesse e a curiosidade
dos alunos, utilizando vários exemplos, atividades
diferenciadas, situações problemas o mais próximo
da realidade deles.

Palavras- chave

Compreender os números negativos; proposta
diferenciada; regra de sinais.
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Fig.1: Regra de Sinais- Multiplicação e Divisão.
Fonte: (www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/imagens(2013)

Se considerarmos que os “números governam o mundo”, o ponto de vista de
que, a adição de números relativos nem sempre representa um ganho, e a
subtração nem sempre representa uma perda. E na multiplicação a ideia de adição
de parcelas iguais encontramos como obstáculo a multiplicação de dois números
negativos, o que podemos fazer para que os nossos alunos entendam como
funciona a regra de sinais? Como: + com -, + com +, - com -?

1. APRESENTAÇÃO
O Colégio Estadual Maria Dalila Pinto – Ensino Fundamental situa-se no
município de Santo Antônio da Platina, possui uma comunidade escolar humilde,
esforçada e, pela sua proposta pedagógica é citada pela comunidade um ótimo
exemplo de funcionamento.
A escolha deste tema, envolvendo principalmente as turmas de 7º ano do
Ensino Fundamental é sentir a necessidade desse conhecimento significativo,
sabendo da importância dos "Números Inteiros", envolvendo a “regra de sinais”,
sendo um conteúdo de difícil assimilação a partir do momento que envolve números
com sinais opostos.
O ensino e aprendizagem da matemática nesse contexto não é uma tarefa
simples, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Desde os primeiros
anos do ensino fundamental, estendendo-se pelo ensino médio e também pelo
ensino superior, a matemática costuma ser responsável por muitos obstáculos e
desafios a serem transpostos pelos alunos.
Na sala de aula, a adição de números com sinais opostos é apresentada
contextualizada com exemplos que podem convencer rapidamente, até mesmo a um
leigo

no

assunto.

Porém,

a

multiplicação

desses

números

é

explicada

dogmaticamente.
Neste projeto, pretendo fazer algumas reflexões sobre os desafios que se
estabelecem no processo de ensino e aprendizagem da regra de sinais para a
adição e, multiplicação dos números inteiros relativos.
Meu objetivo maior é que, ao trabalhar com esse conteúdo de uma maneira
diferenciada os nossos alunos aprendam a fazer o seu cálculo, ter o seu próprio
raciocínio, contribuindo assim, com uma nova ferramenta de aprendizagem,
entendendo que a educação consiste em formação integral e funcional dos alunos e,
que estes devem adquirir capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio pessoal e
inserção social.
Através deste venho manifestar os pontos fundamentais do meu projeto ao
participar do Programa de Desenvolvimento de Educação – PDE.

2. DESENVOLVIMENTO
Durante milhares de anos os números naturais e os números racionais
supriram as necessidades da humanidade, ou seja, de efetuar contagens, cálculos e
indicar medidas. Mas, a partir do século XVI, com o surgimento dos primeiros
bancos na Itália e as primeiras navegações intercontinentais, houve um crescimento
das atividades comerciais e novos tipos de números precisaram ser criados para
indicar e calcular, principalmente, ganhos e perdas. Daí em diante, os números
ganharam sinais que levaram à construção dos números inteiros.
O professor da disciplina de Matemática, que leciona para alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental, percebe que os alunos apresentam dificuldades quando
necessitam resolver atividades e problemas em salas de aula com regra de sinais,
tanto na adição e subtração quanto na multiplicação e divisão.
Através de algumas atividades e exercícios proponho auxiliar numa tentativa
de melhor entendimento dessas regras e desse conceito.

Atividade em Sala
João tem uma conta no Banco Companhia S. A. Esse Banco lhe oferece um
empréstimo automático com limite de R$ 500,00. Isso quer dizer que, se não houver
saldo, ou seja, dinheiro na conta, o Banco lhe empresta até R$ 500,00.
Veja o extrato Bancário desta semana da conta de João:

Extrato Bancário
Banco Companhia S. A.
Data

2
2
3
4
5
6
9
10
10

Histórico

Saldo anterior
Saque
Cheque
Depósito
Saque
Cheque
Depósito
Cheque
Saque

Valor

150,00
100,00
50,00
100,00
80,00
30,00
200,00
200,00

D/C

D
D
C
D
D
C
D
D

Saldo Atual

Saldo

300,00 C
150,00 C
50,00 C
100,00 C
0,00
80,00 D
50,00 D
250,00 D
450,00 D
450,00 D

Observe que a partir do dia 6 João está em débito com o Banco
Cada vez que João fica devendo para o Banco, no extrato esse débito é indicado
com a letra D à direita do saldo. Caso contrário, há um C, de crédito, também à
direita do saldo. De acordo com o extrato acima, João ficou devendo para o Banco
do dia 6 ao 10. Em linguagem Bancária, costuma-se dizer que a conta de João ficou
negativa nesses dias. Observe que a partir do dia 6 João ficou com menos dinheiro
na conta do que tinha no dia 5, portanto, os saldos representam valores menores do
que zero.

Conta negativa: saldo menor do zero.
Geralmente, quando uma pessoa está em débito com banco diz-se que “a conta
está no vermelho”.
Essa expressão também é utilizada quando uma empresa termina o ano com
prejuízo. Diz-se que ela terminou o ano no vermelho, isto é, seu balanço final
indicou mais despesas (saídas) do que receitas (entradas). Assim, seu saldo, no
ano, foi negativo.
Os números negativos estão presentes em várias atividades cotidianas.
Outros exemplos como temperaturas, elevadores, pontuação de jogos jogos, Altitude
e profundidade, etc.
A Dª Adelaide a merendeira do Colégio pediu que os alunos do 7º ano A
ajudassem ela a controlar as entradas e saídas de sua conta corrente.
Escreva, em seu caderno, em azul os créditos (depósitos) e em vermelho os
débitos (cheques e pagamentos).


Movimento de 2ª feira – Saldo inicial: R$ 100,00
- Crédito: R$ 15,00
- Débito: R$ 25,00



Movimento de 3º feira – Débito: R$ 120,00



Movimento de 4ª feira – Débito: R$ 65,00



Movimento de 5ª feira - Crédito: R$ 20,00
Débito: R$ 35,00

a) Construa uma tabela indicando o dia, os créditos, os débitos e os
saldos da conta da Dª Adelaide.
b) Qual foi o saldo no final da quinta-feira?

Considere um caixa bancário que recebeu seis clientes no intervalo de 1 hora.
O primeiro cliente retirou R$ 150,00; o segundo fez um depósito de R$
300,00; o terceiro retirou R$ 170,00; o quarto retirou R$ 180,00; o quinto
depositou R$ 200,00 e o sexto retirou R$ 100,00.
a) Escreva a expressão numérica que representa o fluxo de entrada e saída
de dinheiro no caixa bancário durante essa hora.
b) Compare a situação do saldo do caixa bancário antes e depois desse
intervalo de 1 hora e como representa esse número.

ATIVIDADE PESQUISA
Trazer de casa um extrato bancário para que se possa trabalhar mais sobre o
Conceito de Crédito e Débito com os alunos.

Existem alguns jogos que na maioria das vezes vence quem faz mais pontos e,
perde quem faz menos pontos.
Há jogos em que o vencedor é aquele que tem o melhor saldo de pontos, que é a
diferença entre os pontos ganhos (PG) e os pontos perdidos (PP).
Dividir a sala em 5 equipes e distribuir um jogo e anotar os pontos ganhos (PG) e os
pontos perdidos (PP) entre eles. Exemplo:

Jogadores

Pontos ganhos (PG) Pontos Perdidos (PP)

Questões?
a) Qual é o saldo de pontos de cada jogador? (Saldo = PG – PP)
b) Quem ganhar mais pontos do que perdeu o saldo é positivo ou negativo?
c) Quem ganhar pontos numa partida e, perder o mesmo número de pontos na
próxima partida o saldo é positivo, negativo ou nulo?
d) Quem jogar várias partidas e perder a maioria o saldo vai ser negativo ou
nulo?

Oba! Essa é demais !!!!!!
Venda de Alimentos
Nos restaurantes em que as comidas são vendidas por quilo, o freguês é quem
prepara seu prato de acordo com seu apetite, em seguida o coloca sobre uma
balança, que exibe quantos gramas de comida há no prato e quanto o freguês
deve pagar.

Ao pesar o prato de
comida, a balança
estará somando o
“peso” da comida e
o “peso “do prato.
Para garantir que se
pague apenas pela
comida as balanças
são ajustadas.
Fig.2 Comida por peso

Pesquisa
O ponto de partida para a balança, ou seja, sem nada sobre a base, costuma ser o
“peso” do prato vazio. Se o prato pesa 0,640 kg, então a balança registra – 0,640 kg.
A massa total de um prato com 0,270 kg de comida é de 0,640 + 0,270 = 0,910 kg.
Colocando o prato sobre a balança, ela vai registrar 0,270 kg, pois a balança está
programada a descontar a massa do prato vazio. Diante dessa explicação pedir aos
alunos que visitem um restaurante e façam essa experiência, anotem os valores e
tragam para discutir na sala de aula com os demais colegas.

Para conhecer mais!!!!
Há muitos séculos, os chineses usavam um engenhoso método para calcular
ganhos (créditos) e perdas (débitos).
Eles usavam pedaços de bambu (barras) pintados de preto para representar os
ganhos (I) e pintados de vermelho para representar as perdas (I).
Fazer uma pesquisa sobre como eles calculavam os números inteiros
positivos e negativos com esses bambus e barras.

ATIVIDADE PESQUISA
- Pesquisar em jornais e revistas notícias de situações que utilizem números
negativos.
- Após a pesquisa, registrar através de colagem ou ilustração em cartolina, as
situações pesquisadas.
- Cada grupo deverá apresentar para a classe o resultado de sua pesquisa e
explicar a utilização dos números negativos em cada situação.

As práticas comerciais sempre deram um impulso ao desenvolvimento da
Matemática. O homem começou desde os primórdios da civilização a efetuar trocas,
compras e vendas de mercadorias. Começaram a surgir situações onde apenas os
números conhecidos não podiam resolver. Surgiram conceitos como:
 O crédito é o oposto do débito;
 O prejuízo financeiro é o oposto de um ganho;
 Uma certa temperatura acima de zero é o oposto da mesma temperatura
abaixo de zero;
 O positivo é o oposto de negativo.
Tais conceitos precisaram de outro tipo de números para serem representados,
uma vez que, os números naturais até então conhecidos, não resolviam todas essas
questões.

ATIVIDADE PESQUISA
Pesquise o valor do salário mínimo vigente no país.
Traga para a sala de aula o valor da conta de água, luz e telefone de sua
casa no mês atual.
Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos por mês pagando as contas acima
ainda dispõe de quanto para gastar?
Se as contas acima são debitadas em sua conta bancária e a mesma pessoa
emite cheques no valor de: R$ 185,00; R$ 750,00; R$ 95,00 e R$ 420,00
como ficará sua situação no banco.
Pesquise o que é: “Limite de crédito”.
Discuta e elabore um texto explicando questões como: “estar devendo” e
“ter dinheiro”.

ATIVIDADE EM CASA
Dividir os capítulos dos livros citados abaixo para que no final do trabalho todos se
reúnam e comentem o assunto fazendo um grande círculo para o fechamento final
de todos os capítulos.
DEWDNEY, A. K. 20.000 Léguas Submarinas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editora, 2000.
ENZENSBERGER, H. M.O Diabo dos Números. São Paulo: Companhia das
Letras, 1997.
TAHAN, Malba. O Homem que Calculava. Rio de Janeiro: Record, 2008.
O Segundo Livro O Diabo dos Números, é uma ficção voltada para o público
adolescente, trata de temas direcionadas a qualquer pessoa que se interesse por
ciência, relações e curiosidades matemáticas.
Conta a história de um menino de 11 anos, constantemente assombrado por
pesadelos. Certa noite, inesperadamente, inicia-se uma sequência de 12 sonhos em
que o personagem principal do livro vive aventuras que envolvem “mágicas” com
números.
A lista de tópicos matemáticos explora cálculos com números inteiros, frações, e
outros. Esse livro contribui para popularizar a Matemática, apresentando-a de modo
lúdico, curioso e inteligente.

ATIVIDADE EM SALA

1) Na cidade em que Márcia mora, a Prefeitura foi construída na avenida principal
onde já existem a escola e algumas casas de comércio, como farmácia,
supermercado, loja de roupas, loja de ferragens, padaria,etc.
Márcia desenhou um esquema, tendo o metro como unidade de medida e
considerando o prédio da Prefeitura como marco zero.
Observando o esquema de Márcia, determine a distância:

Fig. 3 – Trabalhando com distâncias

a) Da loja de roupas à Prefeitura:

b) Da lanchonete à Prefeitura:
c) Da escola à Prefeitura:
d) Da padaria à Prefeitura:
e) Da farmácia à Prefeitura:
f) Da loja de roupas à loja de ferragens:

2) A professora Jusleni esteve participando de um curso em Curitiba e, ficou
hospedada em um hotel onde as garagens estavam localizadas nos subsolos. No
painel do elevador, o 1º subsolo é representado por – 1 e o 2º subsolo é
representado por – 2. Mostre os cálculos que você deve fazer para responder cada
item abaixo:

10

11

8

9

6

7

4

5

2

3

0

1

-1

-2

Elevador

a) Pela manhã, a professora saiu do 2º subsolo e subiu 7 andares. Em que
andar ela parou?

b) O porteiro do hotel, Sr. Antônio, foi chamado para verificar um problema
no 2º subsolo. Saindo de seu quarto, no 10º andar, quantos andares ele
desceu?
c) Saindo do 2º subsolo, o porteiro foi ao 1º subsolo verificar se lá estava
tudo certo. Ele subiu quantos andares?
d) A Professora Tereza, hospedada no 7º andar, saiu de seu quarto, tomou o
elevador e desceu 8 andares. Em que andar ela parou?
e) Outro Professor da Região de Curitiba, Wagner, estacionou seu carro no
1º subsolo. Quantos andares ele subiu até seu quarto?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Todos nós sabemos como as necessidades da vida corrente exigem que, a
cada momento, se façam contagens – o empregado para saber se recebeu todo o
salário que lhe é devido, a dona de casa ao regular as suas despesas pelo dinheiro
de que dispõe, o homem de laboratório ao determinar o número exato de segundos
que deve durar uma experiência – a todos se impõe constantemente, nas mais
variadas circunstâncias, a realização de contagens.
Se o homem vivesse isolado, sem vida de relação com os outros homens, a
necessidade da contagem diminuiria, mas não desapareceria de todo; a sucessão
dos dias, a determinação aproximada das quantidades de alimentos com que se
sustentar e aos seus, aconteceriam problemas que exigiriam contagens mais ou
menos rudimentares.
Mas, à medida que a vida social vai aumentando de intensidade, isto é, que
se tornam mais desenvolvidas as relações dos homens uns com os outros, a
contagem impõe-se como uma necessidade cada vez mais importante e mais
urgente. Como pode, por exemplo, supor-se a realização de uma transação
comercial sem que um não saiba contar os gêneros que compra, o outro o dinheiro
que recebe? Como pode, com mais forte razão, pensar-se num mercado, numa feira
onde ninguém soubesse contar?
A Educação Matemática para as séries finais do Ensino Fundamental e para o
Ensino Médio, proposta nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública do Estado do
Paraná, requer um professor pesquisador, em continua formação, reflexivo na sua
prática

e

interessado

em

desenvolver-se

intelectual

e

profissionalmente,

fundamentado numa ação critica que conceba a Matemática como atividade humana
em construção, que suas ações possibilitem aos estudantes, analises, discussões,
conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de idéias, promovendo a
formação de cidadãos críticos capazes de agir com autonomia nas suas relações
sociais, ampliarem seus conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento da
sociedade.

Quando nós, educadores, nos reunimos para pensar sobre a prática
escolar, no que se refere à Matemática, não hesitamos em reconhecer que
o conhecimento Matemático, no Ensino Fundamental, deve estar a serviço
da formação da cidadania, pois a Matemática e uma linguagem que permite
a leitura do mundo, a descrição e a relação entre vários aspectos da
realidade com vistas a transformação. (Ministério da Educação, apud Ana
Teresa de C. C. de Oliveira e Christina Cardoso, 1998).

No entanto, quando olhamos para nossa pratica do dia a dia na
escola,encontramos um ensino, muitas vezes, com instruções e procedimentos
centrados apenas nos livros didáticos, que às vezes não deixam espaço para essa
conexão da Matemática com a realidade e também temos pouco tempo para investir
em atividades mais elaboradas, mergulhando-nos em pesquisas, investigações e
experimentações de novas alternativas. Tentar superar essa realidade exige
compromisso, esforço e principalmente atitudes de nós educadores de forma a
conseguirmos mudanças significativas, pois sabemos que o conhecimento
Matemático vem sendo construído e evoluindo para atender as necessidades da
sociedade em que vivemos.

Ensinar Matemática tem sido, frequentemente, uma tarefa difícil. As
dificuldades intrínsecas, somam-se as decorrentes de uma visão distorcida
da matéria, estabelecida, muitas vezes, desde os primeiros contatos.
(Nilson J. Machado, 1994, p 9).

No âmbito da escola, muitas vezes a matemática é apresentada aos alunos
sem qualquer referência à sua história, enfatizando-se procedimentos e técnicas, em
detrimento da reflexão acerca das idéias matemáticas e da percepção de
significados para os algoritmos, tornando-se uma atividade mecânica.
No conjunto dos Números Naturais, os conhecimentos espontâneos e o uso
de situações pragmáticas fazem parecer que as operações matemáticas decorrem
„naturalmente‟ da ação humana sobre objetos, o conjunto dos Números Inteiros
apresentou uma evolução lenta e de difícil aceitação. Às concepções que os alunos
trazem sobre as operações de adição e subtração simplesmente caem por terra,
uma vez que neste conjunto adicionar nem sempre representa um aumento, assim
como subtrair nem sempre representa diminuir. Para Teixeira (1993) o conceito de

adição deve ser ampliado no conjunto dos números inteiros relativos, não pode mais
se limitar a ideia de acrescentar. Da mesma forma, “subtrair inteiros significa
trabalhar com operadores negativos, ou seja, números que operam transformações
de oposição” (TEIXEIRA, 1993, p. 64). Por exemplo, - 4 – (- 5) = - 4 + 5 ou ainda,
- 4 – ( + 5) = - 4 – 5.
Ainda seguindo esta linha de pensamento das operações com números
inteiros, a multiplicação no conjunto dos números inteiros, não pode mais ser
completamente compreendida como uma adição de parcelas iguais. Para Teixeira
(1993, p. 65) a multiplicação com números inteiros relativos encontra um obstáculo:
como mostrar que (-1) × (- 1) = 1? Neste sentido, para que o aluno consiga lidar com
estas situações e possa dominar as operações com números relativos, se faz
necessário que ele amplie o seu conceito de número.
De acordo com Teixeira: “A construção do conceito de número inteiro, do
ponto de vista matemático, é uma ampliação dos naturais, sendo desta perspectiva
necessário demonstrar que as leis do sistema de numeração seguem sendo
cumpridas” (1993, p. 62).
No contexto da sala de aula, os professores ao apresentarem os relativos aos
alunos como medida, associando ao número positivo a ideia de um ganho e ao
número negativo a ideia de uma perda, conseguem obter sucesso nas suas aulas e
os alunos compreendem facilmente as operações de adição e subtração com esses
números. Contudo, este modo de ensinar os números relativos encontra dificuldades
quando o professor introduz a multiplicação desses números. Como explicar que
uma perda multiplicada por uma perda se transformou num ganho? Exemplificando,
(- 2) × (- 3) = + 6. O que antes era apresentado por meio de situações concretas que
poderiam ser
vivenciadas e compreendidas pelos alunos, agora na multiplicação precisa ser
entendido como uma regra sem relação nenhuma com o que foi aprendido
anteriormente.
Para entender os motivos dos obstáculos surgidos durante a evolução deste
conhecimento, uma análise sobre o percurso histórico revela que a:

[...] palavra „negativo‟ tem o significado de negação; isto quer dizer que se
trata de „não-números‟, e esta expressão é a mais adequada para mostrar
as dificuldades que se opunham ao espírito humano na conquista de novos
domínios no reino dos números (KARLSON, 1961, p. 42).

Glaeser (1985), aponta e identifica, no percurso de formalização axiomática
dos números inteiros uma série de obstáculos de natureza epistemológica, tais
como:
- a dificuldade em dar um sentido a quantidades negativas isoladas;
- a dificuldade em unificar a reta numérica, expressa pela concepção da reta como
justaposição de duas semi-retas opostas, o que desconsidera o caráter dinâmico e
estático dos números e a diferenciação qualitativa entre quantidades positivas e
negativas;
- a ambigüidade do zero absoluto e do zero como origem;
- a oposição relativa a concretude que decorre espontaneamente nos números
Naturais;
- a necessidade de um modelo unificador do aditivo para o campo multiplicativo;
Outro entrave comum se localiza na falsa concepção onde o par
adição/multiplicação

é

considerado

como

aumento,

assim

como

o

par

subtração/divisão é erroneamente visto como diminuição. Outro problema usual está
localizado na crença em atividades que valorizam a notação, porém que não
necessariamente estão introduzindo e significando um novo conjunto numérico.
Um possível caminho para superar tais obstáculos é a via semântica,
considerando-se contextos nas diversas formas de expressão matemática: textual,
aritmética, algébrica, gráfica e computacional, articulados com a manipulação
sintática. A composição deste par semântico/sintático viabiliza a utilização de
diversas formas de expressão, na linguagem da disciplina, associada ao par
concreto/abstrato.
No conjunto dos Números Naturais, denomina-se subtração a operação inversa
da adição. Assim, na operação a + b = s, dados s e b, é possível encontrar o valor

de a, de modo que s - b = a. Porém, existe uma restrição, quando se considera o
conjunto dos Números Naturais, que é dada por b ≤ s.
A redução das restrições nas operações em N está associada a um outro pilar
que fundamenta o desenvolvimento dos conjuntos numéricos, denominado princípio
da extensão. Segundo Caraça (1970), todo trabalho intelectual da humanidade é
orientado por certas normas ou princípios.
Assim, o princípio da extensão revela a tendência do homem a adquirir, a
completar, “(...) a generalizar e estender todas as aquisições do seu pensamento
seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm, e a procurar o maior
rendimento possível dessas generalizações pela exploração metódica de todas as
suas conseqüências” (CARAÇA, 1970, p. 10).
Consideremos o caso de um cálculo onde o subtraendo é maior que o
minuendo, como, por exemplo, 4 – 9, que no âmbito do conjunto dos Números
Naturais é impossível.
Assim, na operação a + b = s, dados s e b, é possível encontrar o valor de a,
de modo que s - b = a. Porém, existe uma restrição nesta operação inversa, quando
se considera o conjunto dos Números Naturais, que é dada por b ≤ s ou s ≥ b.
Este obstáculo epistemológico foi contornado, pela introdução de uma nova
definição, de acordo com as operações no conjunto dos Números Naturais e que
possibilitou a operação num novo domínio: o conjunto dos Números Inteiros.
Numa linguagem formal, dados dois números naturais a e b, aplicando-se o
princípio da extensão, originou-se uma nova definição, denominada número relativo,
dada por a – b. Se a > b, a diferença será positiva; se a = b, a diferença será nula e
se a < b, a diferença será negativa.
Assim, a introdução desta definição possibilitou a operação num novo domínio:
o conjunto dos Números Inteiros. Deste modo, o que surgiu de novo no campo dos
Números Inteiros foram os valores negativos, originados pela possibilidade da
simetrização da operação de adição.
Situar as grandezas negativas e positivas permitiu significar os cálculos
aritméticos e as regras de sinais, nas operações de adição/subtração e
multiplicação/divisão.

Vale destacar que as regras de sinais não podem ser provadas, mas sim
justificadas. É importante que os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental saibam
que tais regras não foram simplesmente inventadas, mas decorrem da necessidade
de manter coerência nos princípios ou fundamentos da Matemática. Assim:

Levou séculos para que os matemáticos percebessem que a regra de
sinais, conjuntamente com todas as outras definições que governam os
números inteiros e as frações não podem ser provadas. Elas são criadas
por nós para nos darem liberdade operatória, pelo fato de preservarem as
propriedades fundamentais da Aritmética. O que pode – e deve – ser
provado é, unicamente, com base nestas definições, que as propriedades
comutativa, associativa e distributiva são preservadas (COURANT;
ROBBINS, 1941, p.55)

Segundo Caraça (1970), a Matemática tem uma lógica própria que necessita
ser ressaltada e, em algumas vezes, se situa num lugar mais adequado do que a
insistência no acesso ao cotidiano, que nem sempre é o contexto mais apropriado.
Os alunos têm apresentado dificuldades em torno do processo de ensino
aprendizagem, porque, conforme Gomez- Granell (1997) “a maioria das pessoas
acha a matemática difícil e chata e se sente insegura de sua capacidade de resolver
mesmo problemas mais fáceis ou simples cálculos” (GOMEZ-GRANELL, 1997, p.
258).
Então, é preciso conhecer as possíveis razões das dificuldades apresentadas
pelos alunos, que podem ser, segundo Lins (2004), desde gostar do professor e
gostar da matéria, gostar de um e não de outro, ou não gostar de ambos ou ainda,
“um considerável estranhamento entre Matemática acadêmica (oficial, da escola,
formal, do matemático) e a matemática da rua” (LINS, 2004, p. 93). Talvez essa
“antipatia” à matemática inicie seu crescimento a partir da 6ª série, momentos nos
quais os estudantes enfrentam as maiores dificuldades pelas quais a humanidade
também passou, que são a ampliação do conjunto dos números naturais para os
números inteiros e a construção da linguagem algébrica. São nessas séries que os
estudantes enfrentam diferenças entre os significados para os números negativos
utilizados no dia-a-dia e os trabalhados na escola.

“Na rua encontramos, sim, números negativos – temperaturas negativas e
saldo bancário negativo-, mas certamente não são os números negativos da
escola. Temperaturas, por exemplo, não são jamais somadas (Qual o
resultado de somar a temperatura de Fortaleza com a de São Paulo?), e
menos ainda multiplicarmos os números negativos da rua (Três abaixo de
zero vezes cinco abaixo de zero? Débito vezes débito?). Muitos de vocês
podem estar pensando: “Mas temperaturas e dívidas são bons recursos
didáticos... Sugerimos que o leitor que achou estranho o que dissemos
anteriormente pare e reflita: Quando usamos como recursos as dívidas, e
queremos produzir significado para (-3). (-5), não é verdade que o primeiro
fator quer dizer “perder três vezes” e não “uma dívida de três?... Faz sentido
multiplicar duas dívidas?” (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 13)

Por isso é que o aluno necessita perceber que o tratamento dado ao número
negativo da rua não é o mesmo que o da escola. Para efetivar essa mudança
vislumbra-se ser necessário provocar os principais atores do palco didático, o
professor e o aluno, a modificarem suas concepções de ensino, deixar o ensino
tradicional e deslocar o eixo do protagonista professor para o protagonista aluno. O
ensino tradicional está sedimentado na proposta de um professor que despeja
conteúdos e um educando tem que memorizar regras, mediante resolução de lista
de exercícios.
O fruto desse ensino mecânico é uma aprendizagem mecânica, desprovida
dos seus significados, que para Freire (2000, pg. 101) “é adestramento, é puro
exercício de adaptação ao mundo”.

“[...] a educação de que precisamos, capaz de formar pessoas críticas, de
raciocínio rápido, com sentido de risco, curiosas, indagadoras, não pode ser
a que exercita a memorização mecânica dos educandos. A que “treina” em
lugar de formar. Não pode ser a que “deposita” conteúdos na cabeça vazia
dos educandos, mas a que, pelo contrário, os desafia a pensar certo”
(FREIRE, 2000, pg. 100).

Para organizarmos e delinearmos a apresentação de alguns modos de trabalho
didático com os Números Inteiros assumimos algumas considerações presentes em
González (1991 apud Silva, 2006) e em Crowley e Dunn (1985 apud COELHO,
2005). Assim, delineamos tais considerações nas operações de adição/subtração e
de multiplicação/divisão.
A introdução de situações contextualizadas, jogos e materiais manipuláveis,
associadas

ao

uso

da

linguagem

matemática,

expressas

em

diversas

possibilidades, viabilizam um trabalho didático que permite superar os obstáculos
epistemológicos, ao esclarecer as escolhas realizadas ao longo do percurso de
construção do conhecimento matemático envolvendo os Números Inteiros.
É usual, no 7º ano o uso de contextualizações, geralmente evocadas em textos,
tais como: temperaturas (maiores ou menores que zero), altitudes (acima e abaixo
do nível do mar), deslocamentos (representados por pontos em uma reta numérica),
calendário (antes e depois de Cristo), fuso horário, questões de natureza contábil
(saldos positivos e negativos em transações bancárias, lucros e prejuízos em
transações comerciais e contábeis).
Para ordenar os números inteiros na operação de adição/subtração, González
(1991 apud Silva, 2006) propõe três modelos básicos: o aritmético, o algébrico e o
geométrico.
O Modelo Aritmético
Neste modelo, parte-se do conjunto dos Números Naturais e mostra-se a
insuficiência desse conjunto. São utilizadas situações concretas evocadas, porém
devem ser utilizadas generalizações conceituantes, associadas à abstração.
No ensino, é muito comum a utilização da metáfora ganho (positivo) e perda
(negativo), que tem origem histórica. Estas concepções hindus chegaram ao
ocidente pelo expansionismo do Império Árabe. Os comerciantes da época
passaram a utilizar sinais para indicar a falta ou excesso de algum produto confinado
em algum tipo de embalagem (sacas ou tonéis).
Intuitivamente, podemos considerar inicialmente um exemplo que ilustra o
conceito de número relativo: a escala de tempo conhecida como o calendário juliano
ou gregoriano. As datas que antecedem a data convencionada para o nascimento de
Jesus, considerada como origem, são consideradas antes de Cristo (a.C.) e as
datas posteriores são denominadas depois de Cristo (d.C.).
Um segundo exemplo com relação às operações em Z, é a referência à escala
termométrica. Supondo que num certo instante do dia a temperatura seja de 20 ºC e
num instante posterior a temperatura diminua para 15ºC. Então, a temperatura cai
5ºC, ou seja, - 5º C. Deste modo, atribuí-se a diminuição de temperatura um sinal
negativo. Em notação aritmética:

15 – 20 = - 5 ºC. Caso houvesse um aumento de temperatura, seria atribuído um
sinal positivo.
Estes dois exemplos, muito comuns em livros didáticos, reforçam a idéia de
ganho como um sinal positivo e perda com o sinal negativo. Porém, Gonzáles (1991
apud Silva, 2006) adverte que estas situações do cotidiano devem ser utilizadas com
moderação. Além disso, este modelo metafórico ganho/positivo e perda/negativo é
somente válido nas operações de adição/subtração, não permitindo a extensão
deste modelo para as operações de multiplicação/divisão, o que já se constitui em
um obstáculo.
O Modelo Geométrico
Este tipo de modelo essencialmente emprega a reta real, com uma origem O e
um sentido positivo, porém existem variações.
Uma situação que permite justificar a regra de sinais na adição/subtração e faz
apelo a representação geométrica é citada em Caraça (1970). Um ponto material
sofre sucessivos deslocamentos, a partir de um marco inicial (que pode ser adotado
como origem dos espaços ou zero), em dois possíveis sentidos: para a direita ou
esquerda. Poderíamos convencionar os pontos para a direita como referência
positiva ou negativa; porém, a Matemática estabeleceu os pontos à direita da origem
como positivos e aqueles a esquerda como negativos, conforme se observa na
figura 1. Assim, a reta orientada é aquela que possui um ponto de considerada a
origem O uma direção e dois sentidos: de O para a direita, onde são posicionados
os valores positivos e de O para a esquerda, onde são considerados os valores
negativos.

Fig. 4: A reta orientada, com indicação de alguns valores inteiros.

Podemos representar a distância de 0 a 1, de natureza contínua, na reta
orientada em questão, correspondendo a menor unidade de medida u, situada no
âmbito do conjunto dos Números Inteiros.

A utilização do recurso da reta numérica nesta situação associa a concepção
de „sentido de percurso‟ (negativos no sentido oeste ou para a esquerda da reta
numérica e positivos para leste ou direita), com a ideia geométrica da imagem ou
simétrico de um objeto, no caso um número.
O modelo algébrico
A partir da equação x + a = b, em N, existe solução se b > a ou b = a.
Por um largo período de tempo, houve dificuldades por parte da comunidade de
filósofos em considerar os números negativos como solução.
O ambiente algébrico é favorável aos problemas aditivos, fato percebido por
Vergnaud. O uso deste ambiente permite redução do obstáculo, inserindo um habitat
natural para os problemas aditivos. Acrescenta-se a isso uma excelente
oportunidade de trabalho das linguagens gráfica, aritmética e algébrica, o que
constitui em contribuição para o estudo dos „problemas de passagem da Aritmética
para a Álgebra‟.
O Modelo Conjuntista
O surgimento do Cálculo Diferencial e Integral, no século XVII, de Newton e
Leibnitz proporcionou uma oportunidade de sistematizar o conjunto dos Números
Inteiros. No século XIX, através do domínio de integridade, surgiu uma opção de
uma construção conjuntista, através do conceito de classe de equivalência,
considerando-se a estrutura algébrica de Z como Anel Abeliano.
Em tal sistema, é possível fazer corresponder os números inteiros a um par
ordenado, de modo que qualquer número inteiro positivo a está associado ao par
canônico (a;0) e qualquer número inteiro negativo -a está associado ao par canônico
(0;a). Por exemplo, 5 = (5;0) e -5 = (0;5).
Para as operações de adição/subtração, faz-se necessário somar as
coordenadas correspondentes, o que equivale a somar os 1os e 2os elementos
correspondentes do par ordenado. Um exemplo desta operação é: -3+4 = (0;3) +
(4;0)= (4;3) =1. Ainda: -3-4 = (0;3) + (0;4)= (0;7) = -7.
Com estes pressupostos, as regra da adição considerando-se o modelo conjuntista
é dado por:

(a;0) + (b;0) = (a+b;0) = a+b (A soma de dois inteiros positivos é positiva)
(0;a) + (0;b) = (0; a+b) = -(a+b) (A soma de dois inteiros negativos é negativa)
(a;0) + (0;b) = (a;b)= a-b. Se a>b, então o resultado é positivo e se a<b negativo.
A operação de multiplicação/divisão no conjunto dos Números Inteiros
O Modelo Aritmético
Euler, no século XVIII d.C., baseando-se na metáfora hindu, propôs que subtrair
um número negativo é similar a adicionar um positivo, assim como cancelar uma
dívida é o mesmo que ganhar um presente. Este discurso metafórico de Euler é
apontado na pesquisa de Silva (2006). Um dos professores entrevistados utiliza em
sala de aula a seguinte situação: “Um filósofo matemático me disse: Tenho 6
amigos, e para cada um devo 11 moedas. Portanto, devo 66 moedas. Mas, por
infelicidade, os 6 amigos morreram. Logo, fiquei 66 moedas mais rico” (p. 45). Em
notação aritmética:
(-6) . (-11) = 66.
Coelho (2006) apresenta a explicação usual das regras, que se baseia em
propriedades aritméticas:
Multiplicação composta de parcelas positivas
Nesta situação, é utilizada a definição da operação de multiplicação, ou seja, a
soma sucessiva de parcelas iguais, como no exemplo: 2 . 3 = 3 . 2 = 6 ou 3 . 2 = 2 +
2 + 2 = 6.
Multiplicação composta de multiplicador positivo e multiplicando negativo
Neste caso, pelo princípio da extensão, esta situação recai na proposta acima
descrita, como no exemplo: 2 . (-3) = (-3) + (-3) = -6
Multiplicação composta de multiplicador negativo e multiplicando positivo
Nesta situação, utiliza-se a propriedade comutativa para recair na situação
anterior, como no exemplo:
(-2) . 3 = 3 . (-2) = -6.

Multiplicação composta de parcelas negativas
Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo (1988), tal situação
remete a utilização da propriedade do elemento neutro na adição e na operação da
multiplicação de um número inteiro por zero. Por exemplo, para explicar que (-2) . (3) = 6, tal documento aponta que: 3 . (-2) = (-2) + (-2) + (-2) (definição de
multiplicação estendida)
Pela existência do elemento neutro na adição, tem-se que (+3) + (-3) = 0.
Considerando-se que todo número multiplicado por zero é igual a zero, então: (-2) .
0 = 0. Destas sentenças, decorre que: (-2) . [(+3) + (-3)] = 0. Pela aplicação da
propriedade distributiva da multiplicação em Z, tem-se que:
(-2) . (+3) + (-2) . (-3) = 0. Como (-2) . (+3) = -6, então a sentença fica:
(-6) + (-2) . (-3) = 0, ou ainda: -2 . (-3) = 6, pela propriedade do inverso aditivo em Z.

O Modelo Físico/Geométrico
Os chineses foram o primeiro povo a aceitar a idéia dos números negativos. Há
registros de soluções negativas de problemas indeterminados, resolvidos por
escalonamento. Esta situação: 4 – 5 (...) parece não ter causado muitas dificuldades
aos chineses, pois estavam acostumados a calcular com duas coleções de barras –
uma vermelha para os coeficientes positivos ou números e uma barra preta para os
negativos. No entanto, não aceitavam a idéia de um número negativo poder ser
solução de uma equação (BOYER, 1991, p. 145).

O modelo funcional.
Outro processo para explicar a regra de sinais na multiplicação é a generalização de
padrões. Ao escrever uma determinada „tabuada‟, é possível observar os resultados
numéricos da seqüência e perceber o padrão de formação, o que permite inferir a
regra de sinais, que exemplificamos nas tabelas 1 e 2 .

Tabela 1

Tabela 2

Operação

Resultado

Operação

Resultado

2. 3 =

6

2. (-3) =

-6

1. 3 =

3

1. (-3) =

-3

0. 3 =

0

0. (-3) =

0

(-1). 3 =

-3

(-1). (-3) =

3

(-2). 3 =

-6

(-2). (-3) =

6

Alia-se a esta articulação a possibilidade de retomar o tema das regras de
sinais em diversos momentos do ensino básico, o que esclarece o entendimento da
própria opção que historicamente ocorreu em relação as regras, assim como
enriquece a teia de significados em torno dos assuntos presentes no currículo de
Matemática.
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