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RESUMO

Na literatura especializada na área de Matemática, existem registros que ressaltam as
dificuldades enfrentadas no processo de ensino/aprendizagem de números inteiros. Tais
dificuldades, vivenciadas e superadas pelos matemáticos do passado por um longo
período, tornam-se obstáculos epistemológicos que se impõem a alunos e professores na
atualidade. Este trabalho contém os resultados de uma pesquisa desenvolvida na cidade
de Natal (RN) no decorrer no primeiro semestre de 2010, em uma escola pública
estadual de educação básica e em uma universidade pública federal e envolveu 45
alunos assim discriminados: 20 do ensino fundamental, 9 do ensino médio e 16 do
ensino superior. Teve-se como objetivo central identificar, de um lado, a abordagem da
justificativa da multiplicação entre números inteiros que é mais bem compreendida
pelos alunos e de outro, os elementos presentes nas justificativas que contribuem para a
superação dos obstáculos epistemológicos nos processos de ensino e aprendizagem de
números inteiros. Para tanto, procurou-se determinar em que medida os obstáculos
epistemológicos enfrentados pelos alunos na aprendizagem de números inteiros
aproximam-se das dificuldades vivenciadas pelos matemáticos ao longo da história da
humanidade. Em decorrência da natureza do objeto de pesquisa buscaram-se, no
referencial teórico, os estudos relativos ao cotidiano do ensino de Matemática e os
teóricos que se dedicam ao processo de construção do conhecimento. Foram elaborados
dois instrumentos de pesquisa com a finalidade de apreender as seguintes informações
sobre os sujeitos pesquisados: vida estudantil; diagnóstico dos conhecimentos de
números inteiros e suas operações, em especial da multiplicação de dois números
inteiros negativos; compreensão de quatro justificativas diferentes – elaboradas pelos
matemáticos – para a regra dos sinais na multiplicação. No trabalho de campo
identificou-se, dentre as abordagens – aritmética, geométrica, algébrica e axiomática –
dadas ao produto de dois números negativos, que os alunos compreendiam melhor a que
usava argumentos aritméticos. Os resultados obtidos indicam que a justificativa para a
regra de sinais que é considerada de mais fácil compreensão pela maioria dos alunos dos
ensinos fundamental, médio e superior pode ser usada para facilitar a compreensão da
unificação da reta numérica, um obstáculo amplamente identificado no processo de
ensino/aprendizagem na atualidade.
Palavras-chave: Números inteiros; Regra dos sinais; Obstáculos epistemológicos.
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ABSTRACT

In Mathematics literature some records highlight the difficulties encountered in the
teaching-learning process of integers. In the past, and for a long time, many
mathematicians have experienced and overcome such difficulties, which become
epistemological obstacles imposed on the students and teachers nowadays. The present
work comprises the results of a research conducted in the city of Natal, Brazil, in the
first half of 2010, at a state school and at a federal university. It involved a total of 45
students: 20 middle high, 9 high school and 16 university students. The central aim of
this study was to identify, on the one hand, which approach used for the justification of
the multiplication between integers is better understood by the students and, on the
other hand, the elements present in the justifications which contribute to surmount the
epistemological obstacles in the processes of teaching and learning of integers. To that
end, we tried to detect to which extent the epistemological obstacles faced by the
students in the learning of integers get closer to the difficulties experienced by
mathematicians throughout human history. Given the nature of our object of study, we
have based the theoretical foundation of our research on works related to the daily life
of Mathematics teaching, as well as on theorists who analyze the process of knowledge
building. We conceived two research tools with the purpose of apprehending the
following information about our subjects: school life; the diagnosis on the knowledge of
integers and their operations, particularly the multiplication of two negative integers;
the understanding of four different justifications, as elaborated by mathematicians, for
the rule of signs in multiplication. Regarding the types of approach used to explain the
rule of signs – arithmetic, geometric, algebraic and axiomatic –, we have identified in
the fieldwork that, when multiplying two negative numbers, the students could better
understand the arithmetic approach. Our findings indicate that the approach of the rule
of signs which is considered by the majority of students to be the easiest one can be
used to help understand the notion of unification of the number line, an obstacle widely
known nowadays in the process of teaching-learning.
Keywords: Integers, Rule of Signs, Epistemological Obstacles.
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RÉSUMÉ
Dans la littérature spécialisée dans le domaine des mathématiques, il ya des registres qui
mettent en évidence les difficultés rencontrées dans l'enseignement et l'apprentissage
des nombres entiers. Ces difficultés, longtemps éprouvées et surmontées dans le passé
par les mathématiciens, deviennent des obstacles épistémologiques qui s’imposent aux
étudiants et enseignants d'aujourd'hui. Cette étude présente les résultats d’une recherche
menée dans la ville de Natal, Brésil, au cours de la première moitié de 2010, dans une
école publique de l’État de Rio Grande do Norte et dans une université fédérale. Y ont
pris part 45 sujets: 20 collégiens, 9 lycéens et 16 étudiants. L’objectif principal en était
d'identifier, d’un côté, l'approche utilisée lors de la justification de la multiplication des
nombres entiers qui est la mieux comprise par les élèves, de l’autre, les éléments
présents dans les justifications qui contribuent à surmonter les obstacles
épistémologiques dans l'enseignement et l'apprentissage des entiers. À cette fin, nous
avons cherché à déterminer dans quelle mesure les obstacles épistémologiques
rencontrés par les élèves dans l'apprentissage des entiers se rapprochent des difficultés
rencontrées par les mathématiciens tout au long de l'histoire de l'humanité. Le
fondement théorique de cette étude s’appuie sur des travaux sur le quotidien de
l’enseignement des mathématiques, ainsi que sur des théoriciens qui se penchent sur le
processus de construction de la connaissance. Deux instruments de recherche ont été
élaborés afin d’appréhender les informations suivantes sur les sujets étudiés: la vie
étudiante; le diagnostique de la connaissance des nombres entiers et de leurs opérations,
en particulier la multiplication de deux entiers négatifs; la compréhension de quatre
justifications différentes, élaborées par les mathématiciens, de la règle des signes pour la
multiplication. Pour ce qui est des approches de la règle des signes – arithmétique,
géométrique, algébrique et axiomatique –, nous avons identifié dans le travail de terrain
que, lors de la multiplication de deux nombres négatifs, les sujets comprenaient mieux
l’approche arithmétique. Les résultats obtenus montrent que l’approche de la règle des
signes qui est perçue par la majorité des sujets comme étant la plus facile peut aider à
rendre plus abordable la compréhension de la notion d'unification de la droite
numérique, un obstacle largement connu dans le processus de l’enseignement et
l’apprentissage d’aujourd'hui.
Mots-clés: nombres entiers, règle des signes, obstacles épistémologiques.
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INTRODUÇÃO

Os alunos dos ensinos fundamental, médio e superior enfrentam, na
atualidade, diversos obstáculos que foram superados pelos matemáticos do passado. A
permanência desses obstáculos direcionou nossa escolha de pesquisa para o tema
dificuldades no ensino dos números inteiros, com ênfase no produto   

. Esse

tema está vinculado aos processos de ensino e aprendizagem e à construção do
conhecimento, por conseguinte, contém elementos pedagógicos e epistemológicos.
Considerando essas duas faces do nosso objeto de pesquisa, dividimos a
busca de sistematização de conhecimentos, em duas etapas distintas, mas
complementares. Na primeira etapa, procuramos identificar os posicionamentos teóricos
referentes aos aspectos pedagógicos, portanto, examinamos os PCN, autores como
Teixeira (1993), Lins e Gimenez (1997), González, et al (1990) e relatos de pesquisa,
desenvolvidos por professores de Matemática, que enfocam os problemas do cotidiano
do ensino dessa disciplina na educação básica e superior, em especial, em relação ao
ensino e aprendizagem dos números inteiros.
O cotidiano da sala de aula está retratado através de pesquisas relacionadas
à possibilidade e à conveniência de trabalhar com números inteiros nos anos iniciais do
ensino fundamental; à compreensão do conceito de números inteiros; aos significados
atribuídos ao zero; ao uso de analogias, alegorias e metáforas no ensino de números
inteiros; à possibilidade de instituir práticas de produção de significados para as
operações com esses números. Portanto, fundamentamo-nos em diversos autores, tais
como: Megid (2010), Maranhão; Camejo; Machado (2008), Vieira (2008), Passoni
(2002), Borba (1998) e Baldino (1996). O esforço reflexivo despendido, na tentativa de
identificar os fatores, que dificultam a aprendizagem de números inteiros, constituiu o
Capítulo 1 da presente tese, intitulado Ensino de números inteiros: posicionamentos dos
teóricos e problemas de sala de aula.
Na segunda etapa, fizemos o resgate do desenvolvimento histórico da
construção do conceito de número negativo e da sistematização das operações com os
números inteiros, com a finalidade de compreender o aspecto epistemológico do nosso
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objeto de estudo. O resultado desse caminhar pela história consubstanciou o Capítulo 2
do nosso trabalho – História dos números inteiros até Peacock e Hankel.
O resgate histórico iniciou com as antigas civilizações egípcia, chinesa,
grega, hindu e com o império árabe, percorrendo, posteriormente, o continente europeu.
Nossa inserção da História da Matemática possibilitou identificar o caminho repleto de
idas e vindas, que foi percorrido desde Diofanto (Séc. III d. C.) até a legitimação dos
números inteiros através de sua axiomatização alcançada por George Peacock (17911858) e Hermann Hankel (1839-1873), no Século XIX. Tal retrospectiva foi
fundamentada nos autores: Anjos (2008), Fossa (2007), Assis Neto (1995), Medeiros;
Medeiros (1992), Glaeser (1981) e outros. De acordo com Glaeser (1981), esse percurso
foi demarcado por muitos obstáculos, que ao longo de 1500 anos foram sendo
transpostos de forma não linear por diversos matemáticos: Simon Stevin (1548-1620),
René Descartes (1596-1650), Colin MacLaurin (1698-1746), Léonard Euler (17071783), Jean D’Alembert (1717-1783), Lazare Carnot (1753-1823), Pierre de Laplace
(1749-1827), Augustin Cauchy (1789-1857), George Peacock (1791-1858) e Hermann
Hankel (1839-1873).
Na identificação dos obstáculos enfrentados pelos matemáticos ao longo da
história da humanidade, Glaeser (1981) ressalta a ocorrência das seguintes dificuldades:
inabilidade em manipular quantidades negativas isoladas; dificuldade em dar sentido a
quantidades negativas isoladas; dificuldade em unificar a reta numérica; ambiguidade
dos dois zeros; estagnação no estado das operações concretas; desejo de um modelo
unificador. Fizemos uma discussão acerca da superação desses obstáculos, presentes no
processo de aceitação dos números negativos e de sua operacionalização. Esse resgate
nos possibilitou uma melhor percepção do percurso não linear, que reforça o caráter
humano presente na construção do conhecimento matemático.
No Capítulo 2, discutimos as concepções de obstáculos formuladas por
Glaeser (1981), Bachelard (1996) e Brousseau (1976). A definição de Brousseau (1976)
nos leva a identificar, dentre os obstáculos apresentados por Glaeser (1981), a existência
de cinco obstáculos epistemológicos no processo de legitimação dos números inteiros.
Tendo como base a teorização sistematizada nos Capítulos 1 e 2,
anteriormente citados, elaboramos o instrumental de investigação, que nos permitiu
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apreender as dificuldades enfrentadas atualmente pelos alunos e estabelecer um
paralelo com os obstáculos superados/vivenciados no passado. Para tanto, elaboramos
dois instrumentos denominados de A e B. Os instrumentos foram aplicados aos alunos
da educação básica – 7º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio – e do
ensino superior. As instituições escolhidas para a pesquisa foram uma escola de ensino
fundamental e médio da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte e a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O Instrumento A, o primeiro a ser aplicado, continha questões relativas às
características individuais do aluno e à sua capacidade de desenvolver/compreender
questões referentes ao conceito de números inteiros e suas operações, distribuídas em
sete questões, que variavam entre objetivas e subjetivas. O Instrumento B continha
quatro justificativas diferentes para a multiplicação entre números inteiros, que
contemplavam argumentos aritméticos, geométricos e algébricos. O aluno deveria
escolher a justificativa que compreendeu com mais facilidade e, também, explicitar as
razões de sua escolha. Os dados coletados pelos instrumentos de investigação estão
apresentados no Capítulo 3 – Caminhos da pesquisa: identificando obstáculos inerentes
ao ensino de números inteiros.
No âmbito deste trabalho,

denominamos

essas explicitações de

“justificativas dos alunos” ou “explicações dos alunos”, que se tornaram a principal
fonte de análise, para a qual estabelecemos o seguinte objetivo: identificar se o tipo de
abordagem para a justificativa da multiplicação entre números inteiros é mais bem
compreendida pelos alunos e se essas justificativas contém elementos de superação dos
obstáculos epistemológicos, nos processos de ensino e aprendizagem de números
inteiros. Além disso, tentamos apreender de que forma as justificativas contribuíram
para a superação dos obstáculos.
Para operacionalizar nosso objetivo central, formulamos as seguintes
questões:
•

Quais justificativas são eficazes para a superação dos obstáculos, que
foram enfrentados pelos matemáticos ao longo da história da
humanidade?
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•

Existe correlação entre as justificativas para as regras dos sinais e os
obstáculos enfrentados pelos alunos no processo de aprendizagem dos
números inteiros?

Com a finalidade de traçar um roteiro para as atividades de investigação,
estabelecemos cinco categorias de análise a partir dos postulados teóricos de Glaeser
(1981) e de Brousseau (1976): dificuldade em dar sentido a quantidades negativas
isoladas; dificuldade em unificar a reta numérica; ambiguidade dos dois zeros;
estagnação no estado das operações concretas; desejo de um modelo unificador.
A sistematização dos dados coletados pelos instrumentos de pesquisa está
apresentada no Capítulo 3 – Caminhos da pesquisa: identificando obstáculos inerentes
ao ensino de números inteiros. A análise de dessa sistematização está contida no
Capítulo 4 – Análise dos obstáculos identificados no percurso da pesquisa. De acordo
com as categorias de análise adotadas e com base no aporte teórico escolhido (Capítulos
1 e 2), identificamos os obstáculos históricos que foram também vivenciados pelos
alunos e, ainda, as possibilidades de superação a partir de sugestões advindas dos relatos
de pesquisas de sala de aula, apresentados no Capítulo 1.
Buscamos também respostas para as perguntas norteadoras nas explicações
elaboradas pelos alunos, tendo como roteiro, os passos das justificativas de Hankel,
Stevin, MacLaurin e do Caderno 9 do NCTM. Fizemos uma análise comparativa entre
os argumentos apresentados pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem dos
números inteiros e os obstáculos epistemológicos que foram enfrentados pelos
matemáticos em um determinado período da história da humanidade.
Nas considerações finais, reafirmamos a intenção de ultrapassar o senso
comum, na busca de construção do conhecimento, que nos levou à elaboração do
presente trabalho. Além disso, retomamos os obstáculos que desde o passado se
interpõem à construção do conceito e das operações com números inteiros e que estão
presentes nos processos de ensino e de aprendizagem desse conteúdo na atualidade,
enfatizamos os principais achados da pesquisa, tendo estabelecido uma aproximação
com o aporte teórico escolhido. Indicamos também a intenção em dar continuidade ao
tema investigado em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 1 – ENSINO DE NÚMEROS INTEIROS: POSICIONAMENTOS DOS
TEÓRICOS E PROBLEMAS DA SALA DE AULA

Neste capítulo, fizemos uma junção de diversas teorizações referentes ao
ensino da Matemática e apresentamos relatos de pesquisas, que enfocam o ensino de
números inteiros com ênfase nos problemas de aprendizagem do conteúdo – o uso das
regras de sinais – que se manifestam em todos os níveis de escolarização.

1.1 Teorizações Voltadas para a Sala de Aula de Matemática

Este tópico contém as orientações estabelecidas pelos PCN (BRASIL, 1998)
e posicionamentos de diversos teóricos referentes aos processos de ensino e de
aprendizagem de números inteiros.
No Brasil, o ensino formal de números relativos inicia-se no 7º ano do
ensino fundamental e diversas dificuldades acompanham os alunos desde a construção
do conceito de números relativos até a sua operacionalização. De acordo com
Fischebein (1987) citado por Nascimento (2004, p. 2), algumas das causas de tais
dificuldades têm origem no conhecimento prévio dos alunos e no conflito que surge
entre o “[...] significado prático de magnitude ou associação de quantidades com
número anterior ao ensino da aritmética e o conceito de número negativo.”
Segundo os PCNs (BRASIL, 1998, p. 98), “[...] é preciso levar em conta
que os alunos desenvolvem, já nas séries iniciais, uma noção intuitiva dos números
negativos que emerge de experiências práticas.” No entanto, o mesmo documento
adverte que o estudo dos números inteiros não pode se limitar apenas a esses aspectos,
mas incorporar situações que favoreçam a compreensão de regras do cálculo com esses
números pela observação de regularidades e aplicação das propriedades das operações
com os números naturais. Para Machado (1995, p. 21):
“[...] compreender é apreender o significado de um objeto ou de um
acontecimento; é vê-lo em suas relações com outros objetos ou
acontecimentos; os significados constituem, pois, feixes de relações
que, por sua vez, se entretecem, se articulam em teias, em redes,
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construídas socialmente e individualmente, e em permanente estado
de atualização”.

Apoiado na possibilidade do desenvolvimento de noções intuitivas dos
números negativos por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, o campo da
Educação Matemática tem gradativamente admitido que não há necessidade de adiar o
ensino de Álgebra até a adolescência, pois ideias elementares podem ser trabalhadas
naqueles anos. Para Carraher; Brizuela; Schliemann (2000, p. 145), “[...] muitos
pesquisadores e educadores acreditam agora que ideias e notações algébricas
elementares possam desempenhar um papel importante para o entendimento, por parte
dos estudantes, da Matemática cujo estudo está iniciando.”
O processo de construção do conceito de número relativo depara-se com
muitas dificuldades. Para Teixeira (1993, p. 62):
A construção do conceito de número inteiro, do ponto de vista
matemático, é uma ampliação dos números naturais, sendo desta
perspectiva, necessário demonstrar que as leis do sistema de
numeração seguem sendo cumpridas. Entretanto, se, do ponto de vista
formal e lógico, esse raciocínio nos é apresentado atualmente como
coerente e lógico, sabemos que na perspectiva histórica ou da
evolução do pensamento matemático, tal ampliação encontrou muitas
dificuldades e obstáculos.

Essa ampliação é complexa, pois não se trata meramente de entender as
propriedades, mas de aplicá-las a outro contexto com novos significados. Isso sugere
uma reorganização do conceito de número, pois, incorporam-se ao conceito existente
quantidades desconhecidas e não-explicadas.
Segundo Assis Neto (1995), pode-se estabelecer um paralelo entre a
dificuldade que os alunos encontram de entender o negativo no quadro de uma
concepção substancial de número com as dificuldades dos matemáticos no
desenvolvimento histórico do conceito. Até o Séc. XIX, os matemáticos entendiam o
número como coisa, como grandeza, como objeto dotado de substância. Tal concepção
torna difícil a compreensão do número negativo ser menor que zero, uma vez que
número é quantidade e o zero é a ausência de quantidade. A manifestação de tal
dificuldade pode ser observada em textos matemáticos como em MacLaurin (1742)
citado por Glaeser (1981) que, em seu Tratado dos Fluxos, afirma: “[...] o uso do sinal
negativo, em álgebra, dá origem a numerosas conseqüências difíceis de admitir, em
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princípio, e que propiciam idéias aparentemente sem qualquer fundo real” (GLAESER,
1981, p. 316). Nesse sentido, apoiado em Carnot (1803), Glaeser (1981, p. 325) afirma:
“[...] para obter realmente uma quantidade negativa isolada, seria preciso retirar uma
quantidade efetiva do zero, privar o nada de alguma coisa: operação impossível. Como,
portanto, conceber uma quantidade negativa isolada?”
Na literatura especializada, encontramos muitas pesquisas pautadas na
utilização de diversos recursos na tentativa de facilitar a construção do conceito de
números inteiros e dar significados às suas operações. Existem muitos trabalhos, nos
mais variados níveis de formação e em diversas áreas do conhecimento, tais como:
Machado (1991), Arruda (1993), Oliveira (2005), Duarte (2005), Frant; Acevedo; Font
(2005) e Vieira (2008), que abordam a utilização de metáforas, analogias e alegorias1 no
ensino. Alguns desses trabalhos foram desenvolvidos na tentativa de verificar a
eficiência de tais recursos para introduzir a ideia de número negativo e dar significado
ao posterior ensino das operações com os números inteiros e, ainda, identificar quais
seriam os exemplos desses recursos de linguagem mais eficientes para tal objetivo.
Os recursos de linguagem são considerados estratégias didáticas úteis na
aproximação do discurso do professor ao universo cultural do aluno e, também, para
estabelecer relações entre novos domínios de aprendizagem e domínios já familiares aos
alunos, que favorecem o diálogo pedagógico. Partindo dos conhecimentos prévios dos
alunos, é possível estabelecer analogias que propiciem o verdadeiro significado dos
conteúdos ensinados. O uso de metáforas, analogias e alegorias favorece a compreensão
do abstrato, pois o aluno poderá apoiar-se nas semelhanças com o mundo real.
No ensino de números negativos, uma abstração matemática e um conceito
desconhecido para a criança, metáforas com cartões de duas cores2 e varal ilustrativo
1

Metáfora consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que
ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o
figurado (FERREIRA, 2005). Segundo Oliveira (2005) analogia é uma comparação explícita entre dois
elementos, sendo um dos elementos familiar, a partir do qual, buscam-se semelhanças com outro
elemento considerado desconhecido. Machado (1991) define alegoria como uma construção que tem
metáforas como tijolos. Trata-se da produção de uma significação figurada com as características de uma
metáfora continuada ou de uma cadeia de metáforas. Para Oliveira (2005), alegorias são expressões
lúdicas ou artísticas para representar conteúdos didáticos, cujos elementos concretos são representações
do objeto matemático.
2

Essa analogia é utilizada por pesquisadores como Kobayashi (1988) apud Borba (1998) e Van de Walle
(2009) entre outros.
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podem se juntar às metáforas como transações com dinheiro, imagem no espelho,
variações de temperatura e altitude que correspondem a situações do cotidiano.
Machado (1991) destaca uma interface entre trabalhos científicos e
educacionais, quando menciona que os cientistas utilizam a reta numérica dos números
reais para criar artefatos como termômetro e painéis de elevadores que podem ser
usados na sala de aula como modelos para introduzir, na etapa inicial, o conceito de reta
numérica e, na etapa seguinte, por analogia, os números positivos e negativos. O
modelo de ensino é um objeto que possibilita criar uma ideia abstrata pretendida.
O uso de analogias no ensino também apresenta algumas limitações, pois, a
analogia pode não alcançar o objetivo desejado, uma vez que existe a possibilidade de
os conhecimentos prévios transformarem-se em um obstáculo de difícil transposição.
Nesse sentido, é fundamental o papel mediador do professor na utilização desse recurso,
para que a transferência de conhecimento seja natural. Para tanto, é necessário ter
cuidado na escolha das analogias que precisam ser familiares aos alunos. Segundo Duit
(1991) citado por Pádua e Nagem (2001), em uma analogia, muitas vezes, não se
consegue semelhança total entre os domínios comparados e as divergências incutem
concepções equivocadas nos alunos. Dessa forma, trazem tais concepções errôneas do
domínio analógico para o novo conhecimento. A condução da atividade pelo professor
assegura a total compreensão da analogia por parte dos alunos.
Uma interpretação equivocada das orientações dos documentos oficiais que
se preocupam com a dimensão pragmática dos conteúdos a serem trabalhados, pode
levar o professor a realizar o estudo dos números relativos pautados apenas em situação
ditas cotidianas. Entretanto, de acordo com Maranhão; Machado; Coelho (2004, p. 10),
precisamos ficar atentos para o fato do “[...] entendimento matemático não é apenas
uma questão de fundar conceitos em experiências familiares do dia-a-dia. Ele também
exige desenvolver fundamentos conceituais para fazer distinções abstratas gerais e
claras, como orientam os próprios PCN.”
Além desse fato, segundo Lins e Gimenez (1997), embora as situações
cotidianas funcionem como bons recursos didáticos, os números negativos presentes
nelas não são os mesmos usados na escola. Um exemplo claro dessa contradição é a
dificuldade ou, até mesmo, a impossibilidade em produzir significado para
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multiplicações como   tomando como recursos as dívidas. O problema da
multiplicação de números negativos só foi resolvido quando os matemáticos assumiram,
definitivamente, que não existe significado na rua para essa operação e começaram a
procurar, segundo Lins e Gimenez (1997, p. 25), “[...] um significado produzido com
base nos princípios que permitem, na matemática acadêmica, a existência daquelas
estranhas coisas, quantidades que são menos do que nada.”
A existência de diferenças entre a Matemática da rua3 e a da escola é um
fato observável, em se tratando dos números relativos, assim como aos outros tipos de
números, pois cada uma dessas matemáticas possui significados próprios e legítimos em
seus contextos. De acordo com Lins e Gimenez (1997, p. 18):
[...] o papel da escola é participar da análise e da tematização dos
diferentes significados da matemática da rua – no caso particular da
Educação Matemática – e do desenvolvimento de novos significados,
possivelmente matemáticos, que irão coexistir com os significados
não-matemáticos, em vez de tentar substituí-los.

A substituição dos significados de uma dessas matemáticas pelos
significados da outra significa subtrair a legitimidade dos significados substituídos. A
escola precisa dar espaço para que os significados da sua matemática coexistam com os
significados da Matemática da rua.
As dimensões que compõem o conceito de número relativo, de acordo com
Borba (2002), exercem forte influência na compreensão apresentada por crianças.
Entender o significado de número relativo como medida é, segundo essa autora, mais
fácil do que entendê-lo como relação, pois este último requer um pensamento mais
generalizado.
Kobayashi (1988) citado por Borba (1998) adverte que tão importante
quanto à utilização de contextos adequados, familiares e significativos para o ensino dos
números relativos é o conhecimento por parte do professor das características dos
diferentes tipos de números relativos e das situações que os refletem. Para o autor,
existem três tipos de situações que devem ser considerados. O primeiro tipo equivale às
3

Lins; Gimenez (1997) utilizam o termo matemática da rua para designar a matemática do cotidiano, que
possui significados distintos da matemática da escola.

22

situações em que o ponto zero, a origem do sistema, é naturalmente determinado, sem
escolha arbitrária. São situações que envolvem cargas elétricas e débitos e créditos. O
segundo tipo é constituído por situações, nas quais a origem é escolhida de forma
arbitrária e as quantidades correspondem aos vetores que indicam posição. A partir da
origem, os valores positivos e negativos encontram-se em sentidos opostos, por
exemplo: temperaturas, níveis de elevação e medidas de tempo (antes e depois de
Cristo). O terceiro é formado pelas quantidades que são determinadas de acordo com o
sentido, no qual são aumentadas ou diminuídas. Nesse caso, existem os diferenciais, ou
seja, a diferença entre duas quantidades que contemplam o segundo tipo de números
relativos: diferenças de temperatura e de níveis de água.
O reconhecimento desses aspectos dos números relativos, segundo Borba
(1998), é indispensável tanto para os alunos quanto para os professores. Para os alunos,
tal reconhecimento torna-se um elemento básico de compreensão do conceito desses
números e, para os professores significa a possibilidade de conduzir a construção desse
conceito de forma eficaz.
As dificuldades dos alunos perante o ensino dos números relativos vêm
despertando a atenção de muitos professores e pesquisadores. A ausência de
compreensão por parte dos alunos das regras dos sinais direciona, muitas vezes, a
atenção para o ensino das operações com esses números na busca de uma forma mais
clara que os ajude nessa compreensão. Os professores precisam ficar atentos para a
complexidade do problema, uma vez que as regras são decorrentes de uma elaboração
conceitual. Nessa perspectiva, um olhar especial deve ser direcionado para a questão do
zero.
Em geral, quando o professor inicia o trabalho com os números inteiros,
segundo Salvador (2003), dá mais ênfase aos números negativos, pois os alunos têm
mais dificuldade de compreensão desse conteúdo que, até então, não era conhecido de
forma sistemática. Portanto, o estudo desses números fica em segundo plano ou o
professor evita discutir a importância do zero na reta. Ressaltemos que, o zero é um
ponto de referência ou origem, que tem significado novo e essencial para a compreensão
dos números relativos.
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Para Teixeira (1993), quando o aluno entra em contato com o resultado de
uma subtração do tipo   , com   , percebe a existência dos números negativos,
compreendendo que são menores do que os positivos. A descoberta desse novo
conhecimento está ligada à relação com os positivos, pois, na medida em que o aluno
vai se familiarizando com as propriedades desse novo tipo de número, começa a
estabelecer novas interações entre números positivos e negativos. Dessa forma,
compreende que há um ponto, no qual os números positivos e negativos se originam e,
em tal ocasião, acrescenta mais um significado ao zero, ou seja, o zero como origem.
De acordo com Salvador (2003), não se deve trabalhar com números
relativos sem que haja uma discussão sobre o zero, cujos significados devem ser
abordados ao longo de toda a escolarização e não somente no momento de introdução
dos números relativos. Considera que a criança pode compreender o conceito de
números relativos, embora Küchemann (1981) citado por Lins; Gimenez (1997),
afirmem que os alunos, por volta dos 15 anos de idade, ainda têm dificuldades na
resolução de problemas aditivos com números relativos. Existe uma relação entre as
idades dos alunos e as quantidades de acertos nas questões propostas em seu estudo,
pois há uma correspondência entre os níveis de acertos e os níveis de desenvolvimento
intelectual de Piaget4.
Da mesma forma que o conceito de número se amplia ao adquirir novos
significados, ocorre também uma ampliação nos conceitos das operações relacionadas
aos números inteiros, que passam a assumir outros significados além daqueles
existentes nas operações com os números naturais. Nos naturais, os sinais usados na
adição e na subtração são de natureza operatória.
Na adição de números inteiros, há possibilidade de ocorrência de casos de
acréscimo, decréscimo e, também, de resultados zero. Segundo Teixeira (1993, p. 64):
“[...] na medida em que se abstrai das diferentes associações de números positivos e
negativos, um invariante, expresso na ideia de operador aditivo que produz
transformações de acordo com os elementos em jogo, é possível chegar às regras da
4

Küchemann citado por Lins e Gimenez (1997, p. 94) afirma que “[...] partindo da idéia piagetiana de
que o desenvolvimento intelectual depende de um processo de maturação [...], de forma que há um limite
objetivo para o quanto se pode ‘apressar’ esse desenvolvimento, surgiu a sugestão de que o ensinoaprendizagem da álgebra na escola deveria ser iniciado apenas de forma bastante tardia (por volta dos 1415 anos de idade)”. A sugestão de Küchemann foi seguida na Inglaterra, provocando efeitos adversos no
sistema escolar inglês.
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adição.” Tal operação passa, então, a assumir o significado mais genérico de associação
ou composição, além do de acréscimo existente nos números naturais.
Assim como na adição, a subtração amplia-se ao alcançar novo significado,
extrapolando as ideias de tirar e completar. Consolidar a subtração como inversa à
adição é essencial para operarmos com os inteiros. Subtraímos inteiros, quando
trabalhamos com operadores negativos, ou seja, números que produzem transformações
de oposição. De acordo com Teixeira (1993, p. 64):
A generalização do caráter de inversão presente na subtração para os
inteiros é muito mais complexa, porque é preciso identificar com
clareza a operação que está em jogo, tarefa não muito simples quando
se trata de operar com números positivos e negativos. Assim, por
exemplo, para operar o inverso de     ou    , é
preciso ter clareza que em ambos os casos temos uma adição [...] e
que a subtração se daria mudando o sinal de um dos operadores [...].

Na adição, os operadores apresentam o mesmo sinal e produzem
transformações no mesmo sentido, porém provocam transformações em sentidos
opostos na subtração, uma vez que possuem sinais diferentes. Devido ao caráter de
inversão, somar grandezas com sinais diferentes corresponde a subtrair grandezas com
sinais iguais.
Na multiplicação, as ideias relacionadas à operação também devem ser
ampliadas. O conceito de operador multiplicativo que, nos números naturais, indica
quantidade de vezes em que um número se repete, nos inteiros, produz também
transformações de aumento e diminuição no resultado de acordo com os sinais que
estejam em jogo. Portanto, nos números inteiros, permanecer apenas com a ideia da
multiplicação como adição repetida seria um empecilho para a justificativa de  


. Quando o operador multiplicativo é positivo significa repetir o número,

seja positivo ou negativo, uma quantidade de vezes dentro da mesma região (ao
multiplicar positivo, o resultado conserva-se na região positiva e ao multiplicar
negativo, o resultado conserva-se na região negativa). No entanto, quando o operador é
negativo, transforma o resultado obtido, mudando sua região.
Posteriormente, a partir de abstrações mais complexas, será possível
compreender que, em relação à soma, o produto nos inteiros é distributivo, comutativo e
associativo, uma vez que os inteiros são uma extensão dos naturais. De acordo com
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Teixeira (1993, p. 66), “[...] o prolongamento dessas propriedades de  a  faculta
definir operações impondo-se condições prévias, como no caso das justificativas
algébricas formais.”
Para que o aluno construa os invariantes necessários a cada uma dessas
operações com os números inteiros é necessário, que lhe seja possibilitada uma
heterogeneidade de situações, de contextos e de linguagens. Dessa forma, serão
ampliados seus pontos de referência e possibilidades de conexões entre tais situações.
Para Teixeira (1993, p. 66)
[...] a diversidade de situações das quais partem os problemas, desde
que não levem a reproduções mecânicas, favorecem a abstrações tanto
quanto possibilitam que o dado abstraído se generalize, permitindo
reconstruções diante de novos problemas.

Devido ao caráter desafiador dos mecanismos operatórios que impulsionam
o seu desenvolvimento, as situações podem variar das mais concretas às mais abstratas
e, assim, mantém sistemas e linguagens próprios. Os modelos ligados ao cotidiano dos
alunos devem ser utilizados apenas como ponto de partida, uma vez que não há uma
correspondência dos inteiros com o mundo físico como acontece com os números
naturais.
Na aprendizagem dos números relativos, as dificuldades extrapolam o
processo de construção do conceito desses números, portanto, atingem o ensino de suas
operações, que é feito por meio da utilização das regras dos sinais, apresentadas de
forma descontextualizada. Isso leva a novas dificuldades que se intensificam, quando
uma nova operação é introduzida. Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 98):
Uma decorrência dessa abordagem é que muitos alunos não chegam a
reconhecer os inteiros como extensão dos naturais e, apesar de
memorizarem as regras de cálculo, não as conseguem aplicar
adequadamente, por não terem desenvolvido uma maior compreensão
do que seja o número inteiro.

Nesse contexto, as regras da adição e da subtração são, com frequência,
confundidas com as da multiplicação e da divisão. Para Borba (1998, p.122), “[...]
conhecer essas dificuldades e suas causas é objetivo de grande valor educacional, pois,
dessa forma, o professor pode auxiliar seus alunos, evitando o desenvolvimento de
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concepções errôneas e de procedimentos incorretos ou não compreendidos.” Segundo
essa autora, para introduzir formalmente o conceito de número relativo e de suas
operações, o professor pode optar entre uma abordagem que usa modelos concretos ou
situações contextualizadas para dar sentido a esses números e às operações realizadas
com eles. Trata-se de uma abordagem abstrata, que tem como foco a coerência interna
do sistema e faz uso de manipulação de símbolos.
A abordagem abstrata defende que os números relativos são entidades
matemáticas abstratas incluídas em um sistema regido por regras e que, portanto, devem
ser ensinadas nessa perspectiva. Podemos considerar como vantagens dessa abordagem
a não vinculação do ensino das operações com números relativos a um modelo
relacionado a um contexto, pois, não seria possível identificar um modelo válido para
cada operação e, consequentemente, a superação do estágio das operações concretas.
Em contrapartida, o ensino que utiliza tal abordagem é considerado de difícil alcance
para a maioria dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, como sugerem as
dificuldades demonstradas por esses alunos.
Múltiplas abordagens relativas às regras dos sinais podem contribuir para
aprendizagem das operações com números inteiros, pois abrem espaço para a
exploração das várias linguagens matemáticas, que permitem ampliar a rede de
significados do conhecimento matemático. No desenvolvimento de um trabalho com as
regras dos sinais, deve-se esclarecer para os alunos que essas regras não podem ser
provadas, mas justificadas e que são derivadas da necessidade de conservar a coerência
dos princípios da Matemática. Para Caraça (1970), a lógica própria da Matemática deve
ser destacada, pois, algumas vezes, não obtém contexto mais adequado no cotidiano.
Dessa forma, as alternativas para trabalhar as operações com números inteiros, que
extrapolam situações do cotidiano, precisam ser também contempladas.
Gonzáles et al (1990) propõem três modelos básicos para as operações de
adição e subtração, a saber: o aritmético, o geométrico e o algébrico. No modelo
aritmético, é feita uma extrapolação dos números naturais, pois são insuficientes na
subtração em determinadas condições. Em geral, para efetivaram essa extrapolação, os
livros didáticos abordam situações cotidianas de ganho e perda, relacionadas,
respectivamente, aos sinais positivo e negativo. Os autores advertem que essas situações
devem ser usadas com moderação.
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O modelo geométrico utiliza sobretudo a reta numérica com origem O,
como pode ser encontrado em Caraça (1970) e no Caderno 9 NTCM (1970); é também
muito adotado nos livros didáticos, mas pode utilizar um eixo de coordenadas como foi
apresentado por Vergnaud (1976) citado por Damm (2002). Na primeira abordagem, é
usada a concepção de sentido de percurso, associando os negativos ao sentido oeste ou
para a esquerda e os positivos ao sentido leste ou para a direita. Na segunda, são
colocados os valores numéricos no eixo vertical e a ordem temporal (antes, durante e
depois) é colocada no eixo horizontal.
O modelo algébrico possibilita a redução de obstáculos presentes no
trabalho com os números inteiros e proporciona uma boa oportunidade do uso de novas
linguagens, facilitando a resolução de problemas de transição entre Aritmética e
Álgebra. Uma abordagem algébrica pode ser dada a problemas aditivos, denominandose  a quantidade desconhecida, por exemplo, no problema apresentado por Vergnaud
(1976) citado por Damm (2002), “Bruno joga duas partidas de bolinhas de gude. Joga
uma primeira partida e depois uma segunda. Na segunda partida ele perde 7 bolinhas.
Depois dessas duas partidas, ganhou 3 bolinhas. O que aconteceu na primeira partida?”
que fica representado pela equação   

 da qual decorre que o valor

desconhecido, ou seja, a quantidade de bolinhas na primeira partida é igual a .
Esses três modelos também podem ser aplicados à operação de
multiplicação. O modelo aritmético, segundo Coelho (2005), contempla a explicação
das regras, baseando-se nas propriedades aritméticas. Na multiplicação composta de
parcelas positivas, é usada a definição da operação de multiplicação enquanto soma
sucessiva de parcelas iguais. A multiplicação de um número positivo por um negativo,
pelo princípio da extensão, recai na proposta da multiplicação anterior. A multiplicação
de um número negativo por um número positivo recai na situação anterior com a
utilização da propriedade comutativa. A multiplicação de dois números negativos requer
a aplicação da propriedade do elemento neutro na adição, a utilização da multiplicação
de um número inteiro por zero e a aplicação da propriedade distributiva da
multiplicação em relação à adição.
O modelo geométrico para justificar a multiplicação de números relativos
utiliza como recurso o cálculo da área de retângulos, trabalhando com formas diferentes
do procedimento prático de multiplicar suas dimensões para identificar quantas vezes a
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unidade de medida nele está contida. Nessa proposta, o retângulo original é dividido
ilustrativamente em dois outros retângulos complementares. Portanto, a área de um dos
retângulos contidos no retângulo original, o maior, é calculada, inicialmente, pela
diferença entre as áreas do retângulo maior e do complementar do que está tendo sua
área calculada. Em seguida, a mesma área é calculada pelo produto do lado comum aos
dois retângulos complementares pela diferença entre o outro lado do retângulo original e
o lado não comum do retângulo complementar àquele cuja área está sendo calculada.
Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, nesse
segundo cálculo e, depois, comparando as sentenças resultantes das duas formas de
realizar o cálculo, concluímos que o produto entre um número negativo e um número
positivo dá um número negativo.
A segunda parte dessa abordagem inicia-se pelo uso do retângulo original,
dividido ilustrativamente em três outros retângulos, sendo que dois deles têm uma parte
em comum. Para calcular a área do retângulo, que não tem interseção com os outros
dois, deve ser retirada, da área do retângulo original, as áreas dos dois retângulos que
possuem parte em comum e, depois, é acrescida uma vez a porção em comum, pois esta
tinha sido retirada duas vezes. Em seguida, é calculada a área do retângulo, que não tem
porção comum com os outros, pelo produto dos seus lados escritos na forma de
diferença entre os lados do retângulo original e os lados dos retângulos que têm porção
em comum e, depois, é aplicada a propriedade distributiva. Comparando as duas formas
de calcular a área do referido retângulo, chegamos à conclusão de que o produto de um
número negativo por um número negativo dá um número positivo.
O modelo algébrico aborda de modo formal a questão e pode ser
fundamentado em justificativas históricas apresentadas por Colin MacLaurin e Hermann
Hankel ou adaptações das mesmas. A justificativa proposta por Colin MacLaurin ainda
no Séc. XVIII, que tomou como ponto de partida o fato da soma de dois números
opostos  e  ser igual a zero, e que essa soma ao ser multiplicada por um número 
positivo ou negativo não se altera. Se o número for positivo e tiver sido aplicada a
propriedade distributiva, tem-se       
. Logo,   

    

, uma vez que é preciso que os termos    e

   se anulem. Portanto, o produto de um número positivo por um número
negativo dá um número negativo. Se um número negativo multiplicar a soma dos dois
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números

opostos,

Logo,   

tem-se

      

    

.

, uma vez que é preciso que os dois termos se anulem.

A abordagem algébrica identificada na justificativa proposta por Hermann
Hankel está fundamentada em nove axiomas, sendo quatro para a adição, outros quatro
para a multiplicação e um correspondendo à propriedade distributiva da multiplicação
em relação à adição. Partindo dos produtos   

 e   

 e

considerando os zeros, respectivamente, como    e    , chega-se
através da comparação das duas sentenças a   

.

Após a explicitação da problemática relacionada ao ensino e à aprendizagem
dos números relativos e, em especial, ao trabalho com as regras dos sinais,
apresentamos, no tópico seguinte, pesquisas desenvolvidas sobre o tema.

1.2 Relatos de Pesquisas: Cotidiano da Sala de Aula de Matemática

Na literatura especializada, encontramos diversos registros de pesquisa
sobre o tema, dentre os quais destacamos os que se aproximam do nosso interesse de
estudo.
Maranhão; Camejo; Machado (2008) relatam as discussões de um grupo de
professoras, juntamente com a assessora de Educação Matemática, em torno dos
registros de alunos do 2º ano do ensino fundamental, para algumas atividades como
jogos ou brincadeiras de lojinha, nos quais apareceram registros como  ou  em
vermelho, para indicar os pontos que ficavam devendo de uma rodada para outra ou
ainda na resolução de subtrações com reserva, por exemplo:   . Diversos registros
dos alunos para essa subtração mereceram destaque no relato. Alguns registraram a
operação da seguinte forma:   

,   

,  

 . Durante as

entrevistas feitas por essas pesquisadoras, um aluno explicou que tinha tirado

na

última passagem da resolução, porque representava uma dívida calculada na passagem
anterior. Em geral, os alunos raciocinavam de forma correta, no entanto, ainda não
dominavam o registro matemático dos números inteiros negativos. A partir da análise
dos registros feitos pelos alunos, as professoras passaram a valorizar as estratégias
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pessoais de cada um e o modo expressá-las. Além disso, aperfeiçoaram as formas de
requerer o registro e a comunicação dos procedimentos adotados pelos alunos.
Outro registro identificado:   

      

  

.

Em decorrência do uso indevido da associatividade, algumas professoras sugeriram aos
alunos que, nas subtrações, não usassem a decomposição aditiva para o subtraendo.
Esse fato levou a um trabalho de aprofundamento, que visava a ampliação do
significado da subtração e da adição de números inteiros.
Os estudos que se seguiram resultaram em um trabalho sistematizado por
uma das professoras baseado em jogos, brincadeira de lojinhas, problemas aditivos e
atividades com cartões frente-verso5. D’Albertas (2006, p. 38) afirma: “[...] comecei a
perceber que as crianças eram capazes de apresentar uma grande variedade de
procedimentos para resolver subtrações [...] que para serem percebidos e compreendidos
por mim, exigiam um olhar cuidadoso e uma análise apurada.” Esse experimento
reforça a nossa percepção das dificuldades que giram em torno do processo de
construção do conceito de números inteiros e suas operações.
É necessário que, nos cursos de formação, segundo Maranhão; Camejo;
Machado (2008) sejam identificadas, modificadas e ampliadas as concepções dos
professores em relação aos números inteiros para que possam conduzir de modo
adequado uma atividade escolar, na qual esses números venham a ser usados por seus
alunos, mesmo

de forma assistemática.

Em tais circunstâncias, os alunos irão

aprofundar as ideias algébricas levantadas por eles mesmos.
Pesquisas realizadas por Passoni (2002) defendem que a introdução precoce
de números negativos e de alguns elementos algébricos ou pré-algébricos é possível e
desejável. Passoni (2002) investigou a possibilidade e conveniência de introduzir
atividades relativas aos números inteiros e à Álgebra ou à pré-Álgebra nos anos iniciais
do ensino fundamental. Na fase inicial, realizou um experimento piloto, no segundo
semestre letivo, com alunos da 4ª série6 que foram acompanhados pelo pesquisador no

5

Esta experiência pedagógica resultou em uma publicação de uma das professoras participantes
da pesquisa (D’ALBERTAS, 2006).

6

Seriação anterior à Lei No 11274 de 06/02/2006 que incluiu a alfabetização no Ensino Fundamental,
passando este a ser constituído de nove anos escolares.
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do ano seguinte na 5ª série. Ao longo dessa série, ao acompanhar os alunos, constatou
que eles dominavam, de maneira sólida, o conteúdo já desenvolvido no ano anterior. No
segundo semestre letivo desse ano, realizou mais um experimento piloto com alunos da
3ª série, no final do qual, aplicou um teste que demonstrou resultados significativos.
Para reforçar os resultados obtidos pelo teste final, reaplicou o teste final dois meses
depois e observou que houve estabilidade no conhecimento adquirido.
A partir desse momento, iniciou efetivamente a pesquisa, na qual aplicou
uma sequência de ensino dividida em cinco partes, dentre as quais estavam distribuídos
dezesseis conjuntos de atividades. As cinco partes tinham por finalidade a introdução
dos números inteiros, do oposto, da adição de inteiros, de equações e alguns problemas
aditivos e da subtração. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a utilização de
quatro jogos7 e dos doze problemas de Vergnaud8. No decorrer da sequência e no pósteste, os resultados progressivos obtidos mostraram a possibilidade de introduzir para
crianças da 3ª série as ideias pré-algébricas, que fundamentarão a posterior formalização
da Álgebra.
A pesquisa desenvolvida por Vieira (2008) usou, como recursos, metáforas
e analogias com o varal demonstrativo, imagem no espelho, nível da água, temperaturas,
elevador e, ainda, alegorias e metáforas com os cartões de duas cores diferentes e o jogo
da reta. A pesquisadora apontou seis conceitos-chave na aprendizagem dos números
inteiros. A partir da análise feita do plano de trabalho, traçado para o ensino de números
inteiros numa turma de 6ª série, identificou os domínios adequados e os inadequados
para trabalhar esses conceitos-chave, a saber: noção de número com sinal, positivo e
negativo, noção do número zero, relação de ordem, noção de oposto de um número
inteiro, noção de posição de um número inteiro na reta numérica e noção de adição com
números inteiros.

7

Os quatro jogos utilizados por Passoni (2002) foram: Dominó diferente; Ocupei primeiro; Cheguei
primeiro e Fique esperto! Some!
8

Os 12 problemas de Vergnaud foram elaborados por Gérard Vergnaud e Catherine Durand e aplicados a
crianças em cinco níveis, com faixa etária entre 6-7 anos a 10-11 anos. As análises referentes às
resoluções foram constituíram um artigo de 1976. São 12 situações que mostram as dificuldades das
crianças com problemas aditivos, ou seja, os que descrevem situações cotidianas em que usam apenas
adição e subtração. As situações envolvem ganho e perda e cálculo relacional, aquele que diz respeito aos
números que nos enunciados podem ser representados por estados ou transformações.
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Todos os domínios analógicos utilizados mostraram-se eficientes para o
primeiro conceito-chave apontado. Para trabalhar a noção do número zero, apenas a
analogia das temperaturas apresentou-se como obstáculo, pois, nessa analogia, a
temperatura zero não seria uma temperatura neutra porque, na prática, é considerada
uma temperatura baixa. No que tange à noção de relação de ordem, os domínios
analógicos – nível da água e elevador – foram consideradas adequadas uma vez que a
noção prévia maior equipara-se com mais alto e mais cheio de água. As alegorias dos
cartões de duas cores diferentes e do jogo da reta apresentaram-se mais adequados para
trabalhar, respectivamente, a noção de oposto de um número inteiro e de adição com
esses números. A noção de posição na reta numérica foi trabalhada de forma mais
adequada com a metáfora do varal, embora todos os outros modelos analógicos também
possam ser utilizados com essa finalidade.
No ensino formal de números relativos, a perspectiva que utiliza contextos
significativos torna-se eficaz, como alternativa para os alunos que não têm possibilidade
de usar modelos abstratos, pois não atingiram ainda o necessário desenvolvimento
intelectual. Como exemplo dessa abordagem, temos a proposta de Kobayashi (1988)
citado por Borba (1998) segundo a qual as crianças utilizam cartões pretos e vermelhos,
no contexto de créditos e débitos, que representam, respectivamente, valores positivos e
negativos. A partir da atividade proposta por Kobayashi (1988) apresentada por Borba
(1998), as crianças demonstram capacidade de elaboração de regras para a adição e
subtração de números relativos. Segundo Borba (1998, p. 127), “[...] um destaque desse
estudo é o momento da descoberta, pelas crianças, de que a subtração de um número
negativo equivale à adição de um número positivo de mesmo valor absoluto.” Para
Passoni (2002), a descoberta, mencionada remete os alunos à situação histórica, na qual
desaparece a necessidade das operações de adição e subtração. No conjunto dos
números inteiros, a subtração surge como uma adição. O que era modelado com
subtração pode ser realizado apenas com adição. Como limitação dessa abordagem,
surge a impossibilidade de elaboração de um modelo concreto que funcione para todas
as operações.
Pesquisas que têm como foco as operações com números relativos podem
gerar uma reflexão referente às questões que giram em torno do ensino e aprendizagem
de tais operações. Oliveira e Araújo (2007), em atividades desenvolvidas com alunos da
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7ª série9 do ensino fundamental, identificaram os significados produzidos pelos alunos
para a adição e multiplicação de números relativos. Para tanto, analisaram as
justificativas que esses alunos apresentaram por escrito para os resultados encontrados
nas adições e multiplicações que resolveram. Em um segundo momento, realizaram
entrevistas abertas com alguns alunos para que esses alunos falassem sobre suas
justificativas.
As autoras observaram que a maior parte dos alunos produziu significados
para as duas operações, fornecendo justificativas e fazendo uso de regras préestabelecidas. Poucos alunos utilizaram outro recurso como, por exemplo, a analogia do
saldo bancário para justificar a adição e nenhum fez uso de outro recurso para justificar
a multiplicação. Dentre os alunos que fizeram a justificativa do procedimento através da
regra dos sinais, alguns o fizeram de maneira correta e outros se confundiram na regra
para a adição, pois criaram uma mistura das regras dos sinais para adição e
multiplicação. Outra confusão comum entre os alunos do 7º ano é sobregeneralizar10 a
regra dos sinais para a multiplicação que a aplicam na adição de números relativos. Esse
fato se amplia para o ensino de números relativos, conforme foi observado por Borasi e
Michaelsen (1985) citado por Cury (2007) em relação à soma de frações.
Para as autoras, a ênfase na utilização das regras vai de encontro às
propostas dos livros didáticos mais atuais, que destacam a importância da utilização de
questões cotidianas ou outros recursos como deslocamentos sobre a reta numérica e a
observação de regularidades no preenchimento de tabelas para justificar as operações
com números relativos. Os alunos utilizaram as regras como afirmações que não
precisavam ser justificadas e a dificuldade de compreensão levou os alunos a incorrerem
em erros como alguns dos observados na pesquisa.
O reflexo do ensino na educação básica excessivamente pautada em regras
pré-estabelecidas pode ser observado até mesmo em alunos dos cursos de Licenciatura
em Matemática, conforme a pesquisa de Angelo (2007) com alunos da disciplina
9

Seriação anterior à Lei No 11274 de 06/02/2006 que incluiu a alfabetização no Ensino Fundamental,
passando este a ser constituído de nove anos escolares.
10

Cury (2007) usa a palavra sobregeneralização como tradução de overgeneralization, mas ainda
emprega a expressão “falsa generalização” em relação à mesma situação. Muitos autores de língua inglesa
usam a palavra overgeneralization.
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Laboratório de Ensino de Matemática I, do primeiro semestre do curso. Essa
pesquisadora, com o objetivo de contemplar a orientação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Matemática11, segundo a qual o planejamento das
disciplinas desses cursos deve partir das representações que os alunos possuem dos
conceitos matemáticos, foi aplicada uma avaliação diagnóstica com algumas questões
referentes aos conteúdos do 3º ciclo do ensino fundamental. A pesquisadora ressaltou as
respostas dadas a uma das questões: “Por que   

  Dos 48 alunos que

responderam ao teste diagnóstico, 37 justificaram o procedimento, escrevendo a regra
dos sinais para a multiplicação de números inteiros. Um aluno justificou através de uma
situação do cotidiano12, dois admitiram não saber a resposta, três deram respostas
inconsistentes e/ou incorretas e cinco não responderam.
Após o diagnóstico, houve uma discussão relativa ao assunto em uma
abordagem histórica, que propiciou o estabelecimento de um paralelo entre os
obstáculos enfrentados pelos matemáticos ao longo do processo de construção do
conhecimento sobre números relativos e as dificuldades encontradas pelos alunos do
ensino fundamental para compreender as regras dos sinais nas operações com esses
números. No segundo momento, foram discutidas as orientações dos PCNs para o
ensino de números inteiros e, em seguida, foi aplicado um jogo que abordava esses
números.
Depois da realização desse trabalho, foi aplicada uma avaliação escrita na
qual foi novamente perguntado: “Por que   

  Dos 46 alunos que

participaram da avaliação apenas 10 utilizaram, nas suas respostas, os novos
conhecimentos discutidos em sala de aula e 23 continuaram justificando o procedimento
com a apresentação da regra dos sinais. Essa investigação revelou que a aquisição de
novos conhecimentos não foi verificada pela maioria dos alunos, pois muitos deles
continuaram com as mesmas concepções referentes a diversos conceitos oriundos do
11

12

Parecer CNE/CES 1302/2001.

Justificativa semelhante a que aparece em Kline (1976, p. 191): “[...] se um homem lida com dinheiro,
um ganho será representado por um número positivo e a perda por um número negativo. Igualmente um
tempo no futuro será representado por um número positivo e no passado por um número negativo. [...] se
ele ganha cinco dólares por dia, daí a três dias estará com quinze dólares. [...]  
. Se perde
cinco dólares, então daí a três dias estará com uma perda de quinze dólares. [...]  
. Se
ganha cinco dólares por dia, então três dias atrás estava quinze dólares mais pobre. [...]  
.
[...] se perde cinco dólares por dia, então três dias atrás estava quinze dólares mais rico. [...]  
”.
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ensino básico. É provável que tais conceitos estejam presentes na prática desses futuros
professores. Pimenta e Anastasiou (2002) destaca o papel desempenhado pela própria
experiência como aluno na formação dos professores.
Existe na literatura especializada, uma diversidade de estratégias para
introduzir números inteiros, baseadas em pesquisas de sala de aula. Megid (2010), em
sua investigação sobre a forma de trabalhar os números inteiros, solicitou que os alunos
entrevistassem seus pais ou outros adultos, para identificar termos relacionados ao
contexto bancário, tais como: saldo bancário, saldo negativo, cheque especial, limite de
conta corrente e cheque sem fundo. Tal atividade dos alunos foi uma estratégia para
trabalhar os números inteiros. Em seguida, abordou o estudo desses números através de
uma atividade a partir das ilustrações de jornais referentes à temperatura, fuso horário,
tabela de ranking das seleções de futebol e gráficos. Em paralelo, solicitou que a
resolução fosse feita através de desenhos, no caso do quadro de andares de um elevador.
Em uma das questões propostas na atividade, a pesquisadora solicitou aos
alunos a identificação das cidades com a temperatura mínima mais baixa e a máxima
mais alta. Eles deveriam encontrar a variação de temperatura entre duas cidades cujas
temperaturas eram, respectivamente, 23º e 2º. Muitos alunos acertaram o resultado
mesmo não tendo representado a respectiva resolução em linguagem matemática.
Dentre os erros cometidos, destacam-se a subtração do  de , mesmo que estivesse
acompanhada da representação correta da operação,    , os alunos obtiveram
como resultado a quantia , pois, levaram em consideração apenas o sinal , como
sinal operatório. Ainda foi identificada a representação correta da operação
acompanhada de uma dupla subtração do , obtendo, assim,  como resposta. Nesse
caso, os alunos não reconheceram o sinal predicado, por conseguinte, confundiram-no
com o sinal operatório.
No contexto das temperaturas, é questionável a praticidade de trabalhar as
operações de adição e subtração, no entanto, ressaltamos que essa atividade criou a
possibilidade de identificar uma falha de compreensão em relação às operações com os
números inteiros. Segundo Megid (2010), mesmo partindo do concreto, algumas
situações utilizadas não foram percebidas com facilidade como se esperava. Em
algumas questões dessa atividade com números inteiros, usada para introduzir o
conteúdo, os alunos cometeram erros, mesmo que as situações fizessem parte do
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cotidiano, tal como aquela que envolvia o quadro de andares do elevador. Tal fato alerta
para o modo de explorar uma situação concreta que funcione de modo significativo para
a introdução de números inteiros. Nessa mesma perspectiva, Carraher; Carraher;
Schilemann (1988) afirmam que, na sala de aula, além do “concreto”, o professor deve
usar situações que requeiram a aplicação de princípios lógico-matemáticos. O concreto
deve ser representado por situações vivenciadas pelo aluno no seu cotidiano com a
finalidade de facilitar sua compreensão e o estabelecimento de relações com o conteúdo
de ensino ministrado.
Existem diversos trabalhos voltados para as operações com inteiros, como o
de Baldino (1996), no qual o autor apresenta uma estratégia didática13 proposta pelo GRio-GPA14, baseada em jogos e fichas de atividade que têm o objetivo de instituir
práticas de produção de significados, tanto para adição e subtração, quanto para a
multiplicação. Tais iniciativas superam a ineficiência dos materiais instrucionais em
relação à multiplicação. A estratégia didática está pautada na concepção de
aprendizagem, segundo Brousseau (1983) citado por Baldino (1996, p. 5): “[...] se faz
pela experimentação de concepções sucessivas, provisórias e relativamente boas, que é
necessário rejeitar sucessivamente ou retomar, numa verdadeira nova gênese de cada
vez.”
A finalidade dos jogos utilizados é fazer com que o aluno, no decorrer dessa
atividade, comece progressivamente a produzir significados que lhe permitam: “[...] a
partir de um certo momento, o sujeito já esteja dizendo que menos vezes menos dá mais
há algum tempo” (BALDINO, 1996, p. 6). O grupo usou os jogos das borboletas, das
perdas e ganhos e do caracol. O jogo das borboletas é usado para introduzir a
composição de operadores aditivos, tendo por estados as quantidades brutas15. Nele 

13

“A proposta didática contida em As Quatro Operações com Inteiros Através de Jogos resulta de
pesquisa que teve início em 1986, na sessão de sábado do curso de Matemática Através de Materiais
Concretos do Centro de Ciências da FAPERJ, que deu origem ao Curso de Treinamento Profissional do
G-Rio” (BALDINO, 1996, p. 10).
14

Segundo Souza e Baldino (1995), o Grupo de Pesquisa-Ação em Educação Matemática (GPA),
registrado no CNPq, sob o número 8.Unesp.026, coordenado por Antônio Carlos Carrera de Souza e
Roberto Ribeiro Baldino, é constituído por diversos profissionais que atuam em diferentes áreas da
Educação Matemática de 1º, 2º e 3º graus. A pesquisa do GPA teve início em setembro de 1993 e tem se
desenvolvido em várias frentes: Números Inteiros, Ensino de Cálculo, Banco de Dados, Educação
Matemática e Ambiental, Geometria Analítica, Material Didático, Educação de Adultos, entre outros.

15

Quantidades designadas pelos números naturais.
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significa três a mais e , três a menos. No caso de um circuito formado por três
borboletas, onde entre a primeira e a segunda se coloca uma carta  e, entre a segunda
e a terceira, a carta ; a que deverá ser colocada para completar o circuito será a carta
. Todas possuem uma flecha da esquerda para a direita abaixo do número. Nesse
exemplo os sinais + e – são predicativos. O jogo também utiliza o sinal operatório
negativo, quando usa um percurso contrário às flechas, significando composição com o
operador inverso. Dessa forma, os alunos justificam    como sendo  


. O jogo das perdas e ganhos inclui as ações de reunir e de tirar aquelas que

são possíveis, nas quantidades brutas entre os operadores. Com isso, retirar uma dívida
significa acrescentar um ganho.
Após o uso desses dois jogos, o aluno que apresentou para a questão
   , a resposta: “não dá”, espontaneamente começa a responder que 3 – 5 é igual a
. Essa mudança revela que ele está operando em um novo campo semântico, que é
diferente daquele das quantidades brutas. Nessa passagem de um campo semântico para
outro, ocorreu a fusão das operações reunião/extração com as operações
composição/inversão. De acordo com Baldino (1996, p. 8):
À medida que a criança não se lembre de que   , antes não dava,
e, na verdade, a extração que agora se torna possível. Do ponto de
vista do observador,    passou a    , daí à forma
equivalente   
 e desta à    . Do ponto de
vista do sujeito que vive a síntese operatória, as duas passagens
intermediárias são suprimidas e ele passa diretamente de    à .

O aluno não consegue alcançar a síntese através de uma explicação do
professor, apenas pelo aviso de que ele está lidando com outro campo semântico ou
usando regras operatórias. Assim, origina-se o sistema algébrico dos números inteiros
provido das operações de adição e subtração. Nesse momento, o jogo do caracol é
usado, pois inclui operadores multiplicativos sobre os números inteiros, assim como
novas operações com tais operadores. Nesse jogo, os participantes utilizam uma trilha
numerada, peões que se movem nos dois sentidos e dados pretos e vermelhos. A
quantidade de casas que o peão deve percorrer é conseguida a partir do número da casa
inicial por meio de cálculo feito, usando máquinas aditivas e multiplicativas
desenvolvidas por Dienes16. O dado vermelho é convencionado como operador troca de

16

Ver Dienes; Golding (1977).
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sinal dos operadores multiplicativos. No início, usam apenas dados pretos e os
operadores multiplicativos são representados pelas quantidades brutas. Nesse primeiro
momento, a multiplicação é justificada pela soma repetida, ou seja,  
 

 e

. No segundo momento, são utilizados multiplicadores negativos, ou seja,

as quantidades com sinal assumem a função de operadores multiplicativos sobre as
próprias quantidades com sinal. Na fase inicial, os operadores multiplicativos são
representados por duas cores passando, posteriormente, a serem representados pelos
sinais + e .
Com a introdução das quantidades com sinais como operadores, é instituído
o princípio que estabelece que os operadores multiplicativos de uma determinada cor
trocam os sinais do estado e que os da outra cor os mantêm. Embora esse princípio
possa ser confundido por alguns como equivalente à imposição da regra dos sinais, não
o é, pois, quando os operadores estão representados por cores e os estados por sinais,
temos a composição de um operador multiplicativo com um operador troca de sinal; por
exemplo, na situação em que temos o produto entre o  vermelho e o  que resulta em
. Nesse caso, não se caracteriza o menos vezes menos dá mais. Na composição de
dois operadores negativos, vai aparecer o menos vezes menos dá mais, e isso só
acontece quando os sinais tomam o lugar das cores.
Tendo como fundamentação, as pesquisas desenvolvidas sobre o tema e os
posicionamentos teóricos existentes na literatura especializada, passaremos para o
próximo capítulo, que contém uma retrospectiva histórica do estabelecimento do
conceito de números inteiros.
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRIA DOS NÚMEROS INTEIROS ATÉ PEACOCK E
HANKEL

Ressaltamos, neste capítulo, que a História da Matemática pode ser utilizada
como um recurso pedagógico que facilita a ação docente. Resgatamos também as idas e
vindas observadas no processo de sistematização das operações com os números
inteiros. Esse percurso foi permeado de incertezas, até a elaboração satisfatória de uma
justificativa formal que ratificou as regras dos sinais estabelecidas para a multiplicação
com esses números. Dividimos este capítulo em três tópicos: números negativos nas
antigas

civilizações;

números

negativos

na

civilização

européia;

obstáculos

identificados no processo de legitimação dos números inteiros.
Na literatura especializada na área de Educação Matemática, há uma
tendência de pensamento voltada para a História dessa ciência, considerada como
indispensável à formação do educador que, ao conhecer o percurso histórico para o
estabelecimento de um determinado conceito como entidade matemática, começa a
vislumbrar a possibilidade de utilização da História da Matemática como recurso
didático para o ensino dessa disciplina. Propostas nesse sentido são apresentadas, por
Mendes (2001); Brito et al. (2005); Mendes; Fossa; Valdés (2006). Tais propostas estão
baseadas na utilização da História da Matemática como subsidio para o ensino e a
aprendizagem da Matemática, ou ainda, a elaboração de materiais com essa mesma
fundamentação.
Outro aspecto importante relativo a essa utilização é a aproximação
existente entre as dificuldades encontradas pelos matemáticos na elaboração dos
conceitos matemáticos e as dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem de
conteúdos. Isso pode ser observado, quando analisamos os obstáculos presentes na
construção histórica do conceito de número inteiro e de suas operações e os obstáculos
epistemológicos, que surgem na relação dos alunos com o referido conteúdo.
Ressaltamos também que a História da Matemática possibilita a percepção
do caráter humano, presente na construção do conhecimento matemático, pois permite a
identificação dos conflitos existentes, que, de certa forma, ecoam nos processos de
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ensino e de aprendizagem escolar atual. Nesse sentido, Valdés (2006, p. 32) destaca que
“[...] o pensamento humano trabalha a maior parte do tempo sobre problemas”.
O desenvolvimento histórico do conceito de números inteiros percorreu um
longo e acidentado trajeto, repleto de incertezas e hesitações, devido à não aceitação dos
números negativos como quantidades menores que zero. Um longo percurso histórico
pode ser traçado desde as primeiras ideias de números negativos, observadas na antiga
civilização egípcia até a aceitação desses números, no Século XIX. Eles juntamente com
o zero e com os números positivos vêm formar o conjunto dos números inteiros.
2.1 Números Negativos nas Antigas Civilizações
Com a finalidade de identificar o percurso feito pela história da
humanidade na evolução dos números negativos, neste tópico, trataremos das
civilizações antigas: egípcia e chinesa; grega; hindu; império árabe.
2.1.1 Números negativos nas civilizações egípcia e chinesa
Os egípcios, segundo Lumpkin (1996), ao aplicarem malhas quadriculadas
na construção de pirâmides, escolhiam uma linha no chão como sendo a linha zero e
numeravam as demais como cúbitos acima e abaixo do zero. Essa utilização posicional
do número sugere a presença da ideia de número negativo, embora o surgimento dos
números negativos não possa ser observado na matemática egípcia.
Anjos (2008), com base em Martzloff (1997) afirma que os primeiros
registros que abrangeram os números negativos ocorreram na matemática chinesa,
provavelmente no início da Dinastia Han (206 a.C. – 221 d.C.) durante a qual foi
produzido K’u-ch’ang Sunuan Shu17 – Nove capítulos sobre a arte da matemática – o
mais importante texto da matemática chinesa na antiguidade. Segundo Boyer (1974, p.
144), o oitavo capítulo “[...] é significativo por conter a solução de problemas sobre
equações lineares, usando tanto números positivos quanto negativos”. Struik (1997)
afirma que esses problemas levavam a sistemas de equações lineares que eram escritos
17

Nove capítulos sobre a arte matemática, “[...] é uma síntese do conhecimento matemático chinês antigo
[...]: cálculos orientados, com teoria e prática ligadas numa sequência de problemas aplicados. O trabalho,
que é rico de conteúdo, consta de 246 problemas sobre agricultura, procedimentos de negócios,
engenharia, agrimensura, resolução de equações e propriedades de triângulos retângulos (EVES, 1995, p.
243)”. Segundo Boyer (1974), “[...] os chineses repetiam o velho hábito dos babilônios e egípcios de
compilar coleções de problemas específicos”.
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sob a forma de matriz dos coeficientes, nas quais foram encontrados números negativos
pela primeira vez na história.
A presença de números negativos na Matemática chinesa passa pelos
fundamentos filosóficos da cultura desse povo, que estava pautada na ideia de opostos
complementares, como o dualismo yin-yang. Para Fossa (2007), essa suposição não é
totalmente convincente, uma vez que outras culturas trabalharam com a ideia de pares
opostos sem, contudo, desenvolver o conceito de número negativo.
De acordo com Anjos (2008, p. 16), “[...] a idéia de negatividade e
positividade na matemática chinesa era a expressão de características complementares
de um mesmo número, ou seja, nesse contexto, não havia números opostos e sim,
aspectos complementares de um mesmo número”. Portanto, os chineses não
consideravam os números negativos de modo isolado, pois, existiam apenas em etapas
intermediárias de algum algoritmo.
O conceito de números negativos parece não ter ocasionado muitas
dificuldades para os chineses, uma vez que esses desenvolviam seus cálculos através da
manipulação de varas pretas e vermelhas, correspondendo, respectivamente, a números
negativos e positivos, no entanto, não admitiam a possibilidade de um número negativo
ser solução de uma equação. Segundo Eves (1995), com o passar do tempo, o
matemático chinês Li Yeh (1192-1279)18 introduziu uma notação para números
negativos, na qual se fazia um traço diagonal no dígito da direita do número escrito nos
sistemas científico ou de barras chinês.
2.1.2 Números negativos na civilização grega
Em oposição ao observado na matemática chinesa, Anjos (2008) afirma que,
na matemática grega não há indícios da existência da ideia de número negativo. A
ausência de influência da civilização chinesa sobre a grega deve-se à distância cultural
existente entre esses povos. Ocorreram algumas influências dos egípcios sobre os
gregos, que utilizaram as linhas de nível relativas à ideia de número negativo. No
18

Segundo Boyer (1974), Li Yeh ou Li Chih foi um matemático de Pequim a quem foi ofertado por
Khublai Khan um posto no governo em 1260, que foi recusado. Escreveu Ts’e-yuan hai-ching (Espelho
marinho das medidas do círculo) com 170 problemas, que abordam círculos inscritos ou excritos a um
triângulo retângulo. Alguns dos problemas levavam a equações do quarto grau.
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entanto, os números negativos não estavam explicitamente presentes na matemática
grega.
Para a civilização grega antiga, de acordo com Klein (1976), o conceito de
número – arithmór – está relacionado ao concreto, pois esses correspondem a
quantidades de coisas definidas. Para o autor, segundo a interpretação tradicional da
Matemática grega, o estudo tradicional da Aritmética está dividido em Logística e
Aritmética, que correspondem, respectivamente, aos cálculos aplicados e ao estudo das
propriedades e relações numéricas. Entretanto, considera a incompletude dessa divisão,
pois, os aspectos práticos e teóricos permeiam, tanto a Logística quanto a Aritmética.
Portanto, sugere para o estudo da Aritmética a seguinte divisão: Logística Prática,
Logística Teórica, Aritmética Prática e Aritmética Teórica.
Por um lado, a Logística Teórica consistia em cálculos; porém, se
diferenciavam em relação ao tipo de arithmoí a ser calculado, já que a
teoria, diferente da prática, consistia em operações com objetos
inteligíveis; ou seja, com arithmoí puros. Por outro lado, a Aritmética
Prática e a Aritmética Teórica consistiam em contagem, e da mesma
forma, se diferenciavam em relação ao tipo de arithmoí, isto é, a
Aritmética Prática enumerava coisas concretas, enquanto a Aritmética
Teórica contava arithmoí puros (ANJOS, 2008, p. 23).

A distribuição da Aritmética Teórica corresponde ao nível mais elevado de
arithmoí – os arithmoí puros – que são conceituados por quantidade definida de
mônadas19. Em decorrência do conceito de mônada, segundo Anjos (2008), os números
negativos consistem em uma impossibilidade intelectual na Aritmética Teórica, pois, a
mônada apresenta apenas a propriedade da sua unidade. Por conseguinte, os números
que têm propriedades positiva ou negativa não correspondem a uma mônada.
A ideia de negativo desenvolvida pelos egípcios e hindus, hipoteticamente
se encaixam na Aritmética Prática, o nível mais baixo de arithmoí, no qual a concepção
grega de negativo não se encaixa. Para os gregos, a negatividade poderia ser uma
propriedade da unidade e não do número. De acordo com os gregos, segundo Anjos
(2008, p. 24), “[...] um débito de 100 reais, por exemplo, seria concebido como 100
unidades de débito”.

19

Mônada é uma unidade indivisível.
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Os gregos priorizam o modelo geométrico, como indicam Medeiros e
Medeiros (1992), pois consideram a geometria como uma atividade agradável, que traz
prazer e a álgebra produz dificuldades. Tal posicionamento leva à rejeição dos números
negativos, visto que não conseguem ajustá-los à sua Geometria. No entanto, a obra
Arithmetiké20 de Diofanto (c. Séc. III d. C.), contém, no início do Livro I, as regras de
sinais, assim enunciadas: “[...] ce qui est de manque multiplié par ce qui est de manque
donne ce qui est positif; tandis que ce qui est de manque multiplié par ce qui est positif,
donne ce qui est de manque” (GLAESER, 1981, p. 311). Tais regras determinam que o
produto é positivo na multiplicação entre números negativos e o produto é negativo na
multiplicação de número negativo por positivo, (regras usadas nas resoluções de
equações). Embora não admitam a existência dos números negativos isoladamente, estes
surgem nas resoluções, como artifícios de cálculo. Assim, as raízes negativas das
equações não são aceitas por Diofanto, em oposição ao que pode ser observado na obra
de alguns matemáticos hindus.

2.1.3 Números negativos na civilização hindu
A falta de registros históricos autênticos e o alto grau de incertezas na
cronologia hindu acarretam a existência de poucos estudos acerca do desenvolvimento
da matemática hindu antiga. Embora não exista constatação da influência exercida por
outras civilizações sobre a matemática hindu, existem evidências de um mútuo
intercâmbio entre esta e outras civilizações. Outro fator significativo é a falta de
continuidade na tradição matemática na civilização hindu, devido ao longo período em
que esse povo esteve sujeito a inúmeras invasões estrangeiras. Acrescente-se a isso, a
dificuldade de interpretação dos textos hindus, oriunda da estruturação desses textos na
forma de versos, que são revestidos de uma linguagem obscura e mística.

20

Consistia essencialmente num trabalho da Logística Teórica que era constituído de treze livros, dos
quais remanesceram apenas seis. Segundo Eves (1995, p. 207), “[...] a Aritmética é uma abordagem
analítica da teoria algébrica dos números que eleva o autor à condição de gênio em seu campo. A parte
remanescente do trabalho se dedica à resolução de 130 problemas, numa variedade considerável, que
levam a equações do primeiro e segundo graus. Só uma cúbica é resolvida. [...] Diofanto só admitia
resposta entre os números racionais positivos e, na maioria dos casos, satisfazia-se com uma resposta
apenas do problema”.
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Apesar de tantos entraves, a importância da matemática hindu pode ser
percebida no corpo do conhecimento matemático. Inúmeras contribuições da
matemática hindu estão presentes na atualidade, dentre as quais se destacam: utilização
no sistema decimal do princípio posicional do sistema babilônico; concepção do zero
como número, que extrapola a ideia do símbolo babilônico; utilização da álgebra
sincopada21 e aceitação de raízes negativas como soluções de equações quadráticas.
A matemática hindu, como ferramenta da astronomia, caracteriza-se por
aspectos práticos, mas também apresenta problemas que não tinham apelo prático.
Bhahmagupta (598-665), o mais relevante matemático hindu do Século VII, escreve
hrahmasphuta-sidd’! – O sistema de Bhahma revisado – está constituído de 21
capítulos, dos quais dois são destinados à matemática. Segundo Boyer (1974), a
contribuição de Bhahmagupta à Álgebra destaca-se em relação às suas outras
contribuições, pois tratou de soluções gerais para equações quadráticas, considerando
inclusive suas raízes negativas. Em sua obra, pela primeira vez, foi identificada a
Aritmética sistematizada dos números negativos, através da conversão das regras sobre
grandezas negativas dos teoremas geométricos gregos de subtração em regras numéricas
de números negativos e positivos. Com essa transformação passou-se a empregar as
regras dos sinais.
Conforme Struik (1997), outro eminente matemático hindu, "#$%&$'$
(1114-1185), escreve, em 1150, ()**! (+),-) – Dilema de um sistema
astronômico – e declara-se descrente em relação às raízes negativas, quando se depara
com as raízes  e  para a equação  .  

. Portanto, a atitude de aceitação

das raízes negativas, observada na obra de Brahmagupta, não é comum a todos os
matemáticos hindus.
As condições de existência dos números negativos variam de acordo com as
civilizações. Nas antigas China e Grécia, os números negativos assumem função apenas
intermediária, enquanto, na Índia, esses números possuíam um caráter mais
independente.

21

A Álgebra sincopada foi introduzida por Diofanto (Séc. III d. C.) e desenvolvida por Viète (Séc. XVI
d. C.), na qual são utilizadas abreviações para designar quantidades e operações.
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2.1.4 Números negativos no império árabe
Aspectos das matemáticas grega e hindu atingem a matemática árabe
através da tradução de textos de astronomia com patrocínio real. Tal iniciativa
proporciona a preservação dessas obras que, posteriormente, alcançam a Europa através
da tradução desses escritos para o latim e outras línguas. O interesse pela tradução de
fontes gregas e hindus decorre do período de grande prosperidade e desenvolvimento
intelectual, provocados pela consolidação política e econômica do império árabe. As
obras de Brahmagupta chegam à cidade de Bagdá, no reinado de al-Mansûr, e recebem
seu apoio financeiro para ser traduzido. A obra Os Elementos de Euclides é traduzida,
com amplo apoio financeiro, no reinado de Harun al-Rashid, cujo filho al-Mâmûn dá
continuidade ao seu papel de patrono do saber, anteriormente assumido por seu pai.
Nesse contexto, é criada, em Bagdá, segundo Struik (1997), uma academia designada
Casa da Sabedoria, que possui um observatório astronômico e uma biblioteca, contendo
essas traduções em seu acervo.
Apesar das influências mencionadas, segundo Boyer (1974), a Matemática
árabe possui como características próprias em seus textos, uma apresentação clara e
sistemática. A civilização árabe recebe influências das civilizações grega e hindu, no
entanto, prevalece, na matemática árabe, a postura grega de não aceitação dos números
negativos.
Entre os matemáticos árabes destaca-se Mohammed ibn Mûsâ alKhowârizmî22 (Séc. IX) que escreve o tratado /)0 1-2, wa’l mugabalah. Ao
longo do tempo, essa obra vem sendo traduzida, tendo recebido diversos títulos, tais
como Ciência da Redução e da Confrontação, segundo Struik (1997); Ciência da
Reunião e da Oposição, em tradução literal, ou Ciência da Transposição e do
Cancelamento, em tradução livre, segundo Eves (1995). No primeiro momento, essa
obra dedica-se, de acordo com Struik (1997), à resolução de equações lineares e
quadráticas e apresenta um método de resolução de equações, no qual é encontrada a
solução da equação pela aplicação de algoritmos, basicamente aritméticos e, em
seguida, é feita a verificação da solução mediante a Geometria.

22

Maomé, filho de Moisés de Khwarezm.
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Essa presença marcante da Geometria constitui um obstáculo ao
desenvolvimento do conceito de números negativos e indica a influência do modelo
geométrico grego. Além da rejeição aos números negativos, ressalte-se a falta de
sincopação também como aspecto que caracteriza a influência da Matemática grega.
A Álgebra de al-Khwârizmî vai além da resolução de equações, de acordo
com Boyer (1974), pois apresenta também regras para as operações com expressões
binomiais. Apesar de os árabes não aceitarem as raízes e grandezas negativas, conhecem
as regras que regem os números negativos. Na História da Matemática, o trabalho de alKhwârizmî cumpre o papel pioneiro de divulgação dos numerais indianos e da Álgebra
árabe na Europa ocidental.
Abd-al-Hamid ibn-Turk escreve a obra al-Jabr wa’l -341, na qual
apresenta a mesma demonstração geométrica de al-Khwârizmî de quem é
contemporâneo. No entanto, em alguns aspectos, sua obra é mais completa, pois usa
figuras geométricas para mostrar que, caso o discriminante seja negativo, a equação
quadrática não possui solução no campo dos inteiros.
A respeitável obra muçulmana Fakhrî, que aborda temas algébricos, escrita
por al-Karkhî23 (953-1029), segue a tradição árabe de provar geometricamente as
equações quadráticas, mas não se limita a essas equações. Nessa obra, podem ser
identificados tanto os métodos de al-Khwârizmî quanto as influências de Diofanto,
cujos posicionamentos caracterizam uma nova atitude perante a Álgebra. Tal postura
traz a autonomia para a Álgebra e, consequentemente, defende a não utilização do
modelo geométrico. Segundo Anjos (2008) essa nova maneira de agir perante a Álgebra
poderia ter produzido um novo posicionamento em relação aos números negativos, o
que, na realidade, não aconteceu.
A Álgebra geométrica é o campo mais contemplado com contribuições
significativas por parte da matemática árabe, especialmente de Omar Khayyam24 (c.
1038/48-1123/24) que, dando continuidade ao modelo de al-Khwârizmî, dedica-se à
resolução geométrica de equações cúbicas, determinando suas raízes como a interseção
23

24

Struik (1997) também indica a escrita al-Karaji para seu nome.

Segundo Struik (1997, p. 124), “conhecido no ocidente como autor de Rubaiyat [...] era um astrônomo e
um filósofo (no espírito aristotélico)”.
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de duas seções cônicas. Sua Álgebra fazia distinção entre soluções geométricas e
algébricas. Nesse último tipo de solução, são consideradas apenas as soluções racionais
positivas, pois as raízes negativas são também rejeitadas.
No final do Séc. X, de acordo com Anjos (2008), a Matemática árabe
configura-se como um dos principais meios de interação entre o Império Árabe e a
Europa ocidental, que inicia um período de inércia econômica e intelectual. Na Europa,
essa inércia proporciona a introdução do conhecimento preservado ou desenvolvido
pelos árabes, inicialmente, com a tradução dos textos árabes para o latim e, em uma fase
posterior, com a apreensão de conhecimentos aritméticos e algébricos, úteis ao
comércio que se estabelece entre o oriente e o ocidente.
2.2 Números Negativos na Civilização Européia
Após esse período de captação e interação de conhecimentos, a Europa
começou, a partir do Século XIII, a exibir características de desenvolvimento
intelectual, inclusive em relação aos números negativos.
Leonardo de Pisa (c. 1175-1250), também conhecido por Fibonacci, filho de
Bonaccio, é um matemático de um grupo que se ocupa do comércio e dos negócios.
Segundo Boyer (1974), trata-se do mais original matemático do mundo cristão
medieval, cuja obra Liber abaci25 – Livro do ábaco – escrito em 1202, consiste em um
manual para práticas comerciais. Essa obra contém resolução de equações quadráticas,
por conseguinte, transita entre a prática e a teoria.
Segundo Anjos (2008), Fibonacci além de aceitar os números negativos,
decide considerá-los como raízes de uma equação. Tal posicionamento pode ser
observado em suas obras, intituladas Flos26 e Liber quadratorum, ambas publicadas em
1225, que tratam de problemas indeterminados. Essas concepções se aproximam
daquelas apresentadas por Diofanto.

25

“Liber abaci inicia-se com uma ideia que parece quase moderna [...] que a aritmética e a geometria são
interligadas e se auxiliam mutuamente. [...] No entanto, [...] trata muito mais de números que de
geometria (BOYER, 1974, p. 184).”

26

Segundo Boyer (1974), além de problemas que lembram Diofanto, apresenta também problemas
determinados que lembram Euclides, os árabes e os chineses.
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Existem duas possibilidades em relação às fontes utilizadas por Fibonacci.
Caso tivesse se baseado em al-Karaji, o seu texto traria uma certa autonomia nos
procedimentos algébricos e, consequentemente, o uso irrestrito dos números negativos,
o que confirmaria a hipótese de Pycior. Mas, caso Fibonacci tivesse pautado suas
resoluções de equações em al-Khowârizmî, como defende a maioria dos historiadores,
existiria uma restrição à aceitação dos números negativos como raízes de equação,
valendo, portanto, apenas para a representação de dívidas (ANJOS, 2008).
A aceitação dos números negativos só é possível, segundo Medeiros e
Medeiros (1992), com o surgimento de um sistema bancário que surge nas cidades no
norte da Itália, principalmente em Florença e Veneza, no decorrer Século XIV.
Entretanto, a crescente utilização desses números não garante a sua aceitação como
quantidades isoladas, processo que se mostrou difícil e controverso.
No contexto das relações financeiras no comércio, são criadas as Escolas de
Abaccus cujos mestres apresentam em seus tratados, escritos em língua vernácula,
textos para o ensino de métodos aritméticos e não-matemáticos a jovens comerciantes.
De acordo com Fossa (2008), nesses tratados são utilizados números negativos.
A vida capitalista do período do Renascimento força, de modo gradativo,
através de meios práticos, a utilização dos números negativos na resolução de
problemas. Segundo Struik (1997), com a invenção da imprensa, por volta de 1439,
surgem vários livros destinados ao ensino da Aritmética prática para aplicações
comerciais. Nesse período, Luca Pacioli (1445-1517) publica em 1494, Summa de
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalista ou, apenas, Summa, que,
segundo Eves (1995), trata-se de uma compilação de diversas fontes, acerca da
Aritmética, da Álgebra e da Geometria da época. Embora essa obra aborde assuntos já
apresentados no Liber abaci, inova ao utilizar uma notação superior. Para Parshall
(1988), citado por Anjos (2008), esse fato possibilita que a obra de Pacioli assuma o
papel de anunciador de uma postura menos prática da Matemática, segundo a qual, a
matemática de Fibonacci apresenta-se filiada a uma concepção mais teórica.
Dentre os temas abordados na Aritmética de Summa, destaca-se a
Aritmética Mercantil que é extensamente tratada com a apresentação de vários
problemas. A proximidade de conteúdo existente entre a Summa e a obra de Fibonacci,
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levou a não aceitação dos números negativos como raízes de equações, embora tal
conteúdo seja utilizado com frequência no contexto da Matemática Comercial.
Nesse período, segundo Eves (1995), surge o primeiro registro dos símbolos
+ e – na Aritmética Comercial do matemático alemão Johann Widman, na obra
intitulada Behende und hubsche Rechenung auff allen Kauffmanschafft, publicada em
1489 na cidade de Laipzig. Esses símbolos são utilizados para representar excesso e
deficiência, mas, no século seguinte, são empregados com significados operacionais.
Durante o Século XV, o Renascimento assume o desenvolvimento teórico,
como eixo principal. Como consequência, no Século XVI, as universidades italianas
consolidam-se como grandes centros para a Matemática, gerando um fervor científico,
que seria intensificado com a nova concepção de universo defendida por Copérnico em
1543.
Nesse contexto, a Álgebra avança através da divulgação da resolução de
equações. De acordo com Struik (1997), a obra Ars Magna de Girolamo Cardano (15011576), publicada em 1545, traz os métodos descobertos por Scipio Del Ferro (14651526) e redescobertos por Nicolo Fontana (1506-1557), conhecido por Tartaglia. De
acordo com Medeiros e Medeiros (1992), Cardano, em sua Ars Magna, classifica os
números em verdadeiros, fictícios e falsos, esses dois últimos correspondem,
respectivamente, aos números negativos e suas raízes quadradas. Para Fossa (2008), a
nomenclatura utilizada para os números negativos não equivale à inadequação da
solução. Tal posicionamento passa a ser aceito de forma completa pela comunidade
matemática.
Fossa (2007, p. 50) destaca: “[...] nesse contexto, números negativos (e
imaginários) surgiram como raízes, o que [...] firmou a posição dos números negativos
como uma parte útil e até necessária da matemática [...]”, especialmente para o
desenvolvimento da Álgebra. Os matemáticos têm dificuldade de aceitar os números
negativos como raízes, pois não conseguem conceber a existência de uma quantidade
que é menor do que nada, mesmo conhecendo as regras dos sinais.
A necessidade de uma nova espécie de número – os negativos – decorreu da
resolução de equações cúbicas. De acordo com Boyer (1974, p. 210):
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Se um algebrista desejava negar a existência de números irracionais
ou negativos, dizia simplesmente, como os gregos antigos, que as
equações  .  e     não são resolúveis. Semelhantemente os
algebristas tinham podido evitar os imaginários, simplesmente
dizendo que uma equação como  .    não é resolúvel. Não
havia necessidade de considerar raízes quadradas de números
negativos. Porém com a solução da equação cúbica, a situação mudou
radicalmente. Sempre que as três raízes de uma equação cúbica são
reais e diferentes de zero a fórmula de Tartaglia-Cardano leva
inevitavelmente a raízes quadradas de números negativos. [...] Era
agora necessário levar em conta os imaginários mesmo que se
concordasse em só aceitar raízes reais.

Cardano, em seu tratado sobre os números imaginários De aliza regula líber
(1570), antevê a possibilidade de mudar a regra de sinais para que se torne possível a
manipulação com esses novos números. Contudo, a elucidação dessas regras só é
atingida com a publicação de l’Algebre de Rafael Bombelli (1526-1572). As
contribuições de l’Algebre para a posterior aceitação dos números negativos consiste na
sua apresentação da regra de sinais e suas demonstrações geométricas.
Para Anjos (2008), apesar da inovação presente no tratamento dado por
Bombelli aos números negativos, a falta de suporte no que se refere à estrutura
matemática dificulta a ampla aceitação desses números. Um importante passo dado na
direção dessa aceitação foi o simbolismo expressado por François Viète (1540-1603).
A transformação da Álgebra, de uma ciência retórica para uma ciência
simbólica, ocorre com a publicação, em 1591, da obra de Viète intitulada In artem
Analyticam asagoge. Segundo Fossa (2008), apesar de essa obra contribuir para a
legitimação da Álgebra como um campo de estudos matemáticos, não leva em
consideração as raízes negativas. Dessa forma, não traz muitas contribuições para os
números negativos, nem facilita o processo de sua aceitação.
Com o intuito de chegar a uma forma eficiente de resolver equações, Viète
(1591) utiliza vogais para representar as incógnitas e consoantes para as constantes.
Dessa forma, apresenta um método geral de resolução de equações, denominado por ele
de arte analítica com a qual julga ser possível resolver todos os problemas da
Matemática. Viète é responsável por uma nova estruturação para o método geométrico
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de Pappus para resolver problemas, pois implementa a manipulação de símbolos e
acrescenta uma terceira subcategoria às existentes.
De acordo com Fossa (2008), a primeira subcategoria – Zetética – é
responsável pela modelagem do problema através de uma equação ou proporção, a
segunda – Porística – consiste na verdade da equação e, por fim, a terceira – Exegética –
possibilita que se obtenha uma solução numérica da equação. Após a execução dessas
três subcategorias que correspondem à análise, estabelece-se a síntese para a verificação
dos resultados obtidos através da demonstração simbólica. Desse modo, diferencia-se
dos matemáticos anteriores que utilizam a Geometria para a demonstração.
O método analítico utilizado por Viète, de acordo com Anjos (2008),
possibilita a superação das barreiras provocadas pelo modelo geométrico no uso dos
números negativos. Entretanto, mesmo fazendo uso implícito das regras dos sinais em
seu método analítico, Viète esquiva-se de qualquer discussão acerca dos números
negativos. Mesmo assim, suas contribuições são importantes para a aceitação dos
números negativos que está por vir.
De acordo com Boyer (1974), mesmo tendo sido Viète a figura mais
significativa do período de transição da Renascença para o mundo moderno, outros
matemáticos figuram nesse período, como o matemático flamenco Simon Stevin (15481620). Viète abandona a utilização da Geometria, como meio de verificação dos
resultados, obtidos nas resoluções de equações, porém Stevin, em seu papel de
comentador de Diofanto, utiliza-a, juntamente com um argumento aritmético para
redigir uma demonstração da regra de sinais em sua Aritmética, publicada em 1625
(GLAESER, 1981). O argumento aritmético consiste apenas em uma verificação de um
exemplo numérico, portanto, sem nenhuma generalização, enquanto sua demonstração
geométrica fundamenta um desenvolvimento geral de    5  *

5  * 

5  *.
Da mesma forma que em Diofanto, os números negativos isolados não
aparecem em Simon. A regra menos vezes menos dá mais surge como procedimento
transitório necessário para alcançar um resultado aceitável, portanto, positivo.
S’ils désirent éviter l’usage des nombres négatifs, la pratique Du
calcul va les pousser à les introduire, comme intermédiaires de calcul.
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Et pendant longtemps ils s’étonneront de constater que des calculs
effectués sur de “faux nombres”, aboutissent em fin de compte au
résultat corret! (GLAESER, 1981, p. 313).

Ao longo de sua obra, Stevin aborda várias vezes os números negativos
como artifícios de cálculos e aperfeiçoa sua utilização, afirmando que se pode
acrescentar  em vez que subtrair . Sua dificuldade surge diante da necessidade de
interpretar raízes negativas, levando-o a fazer uma proposição, na qual afirma que se 
é raiz de uma equação  .  

4, então,  é raiz de  .  

4. Essa se configura

para Glaeser (1981), como a primeira manifestação do sintoma de evitação27, na
tentativa de renunciar na prática, a utilização dos números negativos. A partir de então,
os matemáticos passam a manipular os números negativos com relativa habilidade,
antecedendo a sua compreensão em centenas de anos.
No segundo terço do século seguinte à Viète, a França confirma-se como
centro intelectual, tendo como um dos seus principais representantes René Descartes
(1596-1650). A obra de Descartes possibilita perceber que, a partir deste século, a
Matemática se desenvolveu mais pautada na sua lógica interna do que nas forças
econômicas, sociais ou tecnológicas. Em seu mais notável tratado Discours de La
méthode pour bien conduire as raison et chercher la vérité dans lês sciences (1637) –
Discurso sobre o método para raciocinar bem e procurar a verdade nas ciências –
pretende ilustrar seu projeto científico (BOYER, 1974). Esse tratado está dividido em
três apêndices, sendo o terceiro deles, La géométrie, que, segundo Struik (1997, p. 162),
“[...] colocou todo o campo da Geometria clássica no domínio de ação dos algebristas”.
Esse apêndice é composto de três livros. No último desses livros, é retomado o tópico
do Livro I que trata da construção das raízes das equações determinadas. Assim, o Livro
III é considerado um curso sobre a teoria elementar das equações, no qual, além de
outras orientações, indica como determinar o número de possíveis raízes verdadeiras ou
falsas, respectivamente, positivas e negativas, com a utilização da regra dos sinais de
Descartes28. De acordo com Glaeser (1981, p. 315), nesse seu último livro, Descartes
27

O termo Sintoma de evitação foi utilizado por Glaeser (1981) para designar os processos criados por
matemáticos como, por exemplo, Stevin, Fermat, D’Alembert para renunciar a utilização dos números
negativos.

28

Segundo Eves (1995, p.407), a regra pode ser enunciada da seguinte forma: ”[...] seja 6 
 uma
equação polinomial de coeficientes reais escrita segundo as potências decrescentes de x. O número de
raízes positivas da equação é igual ao número variações de sinais apresentadas pelos coeficientes de 6 
ou menor, e neste caso, a diferença é um número positivo par. O número de raízes negativas é igual ao
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dedica-se “[...] à arte de se livrar das raízes falsas”. Assim, da mesma forma como em
Stevin, identificamos em Descartes a constante manipulação de números negativos,
porém, acompanhada pelo sintoma de evitação.
Em contraste com o caráter revolucionário de sua filosofia, a Matemática de
Descartes apresenta forte ligação com a tradição anterior. Para Boyer (1974) a criação
da Geometria Analítica é incitada por uma tentativa de retornar ao passado. A proposta
de Descartes pouco se aproxima com o que se tem, hoje, como Geometria Analítica,
pois não utiliza um sistema de coordenadas perpendiculares. De acordo com Glaeser
(1981), ele considera duas semi-retas opostas, desde que as ordenadas negativas estejam
com orientação oposta às positivas. Além disso, de acordo com Anjos (2008), Descartes
realiza uma discussão sobre a possibilidade de mudança do termo raiz falsa para
negativa e passa a referir-se aos números negativos como números menores que nada.
Pierre de Fermat (1601-1665), contemporâneo de Descartes, em Ad locus
planos et solidos isagoge – Introdução aos lugares planos e sólidos - dá prosseguimento
ao desenvolvimento da Geometria Analítica, o que a aproxima um pouco mais da
forma atual, por utilizar o eixo das ordenadas de forma perpendicular, mantendo
contudo a posição de Descarte de não utilizar coordenadas negativas. Fermat propôs um
método para se obter de uma raiz falsa, uma raiz aceitável. Para Glaeser (1981), trata-se
de mais um exemplo do sintoma de evitação.
O contexto da Revolução Francesa (1789-1795) é palco de grande progresso
matemático, estimulado pela ruptura com a ideologia passada, provoca a superação das
ideias de Descartes e a aproximação da concepção de Isaac Newton (1642-1727), que
apresenta seu Cálculo, seguindo um modelo cinemático, em uma base geométrica.
Nesse contexto, para Schubring (2001), a Álgebra é colocada em segundo plano e a
Geometria é escolhida como essencial, o que afeta significativamente a postura diante
dos números negativos.
Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783), um dos principais matemáticos
desse período, assume uma postura de combate aos números negativos. Segundo
Glaeser (1981), em seu artigo Négative para a Enciclopédia de Diderot, argumenta que
número de variações de sinais apresentadas pelos coeficientes de 6  ou menor e, neste caso, a
diferença é um número positivo par. Contam-se - vezes uma raiz de multiplicidade -7”
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se um problema produz uma solução negativa, indica que algum erro foi cometido na
hipótese e, portanto, o número positivo, oposto ao negativo obtido, é a solução desejada.
Nesse sentido D’Alembert citado por Glaeser (1981) afirma que, quando se procura o
valor de um número 8 que somado a  atinge , encontra-se 

, mostrando

que o número  é 50 deve ser retirado e não somado. Deve-se, pois, procurar um
número  que retirado de , deixe resto .
O leitor mais frequente de D’Alembert é Lazare Carnot (1753-1823), que
segundo Glaeser (1981), embora mantivesse a postura contrária aos números negativos,
contribui para a posterior aceitação desses números, pois apresenta, com clareza, tudo o
que considera incompreensível na ideia de números negativos. Entre as provocações de
sua obra, destaca-se a dúvida acerca do quadrado de números negativos, quando afirma:
[...] une multitude de paradoxes ou plutôt d’absurdités palpables
résulteraient de la même notion; par exemple,  serait moindre que
; cepedant  . serait plus grand que . , c’est-à-dire qu’entre deux
quantités inégales le carré de la plus grande serait moindre que le carré
de la plus petite, ce qui choque toutes les idées claires qu’onnpeut se
former de la quantité (CARNOT apud GLAESER, 1981, p. 326)

Os registros provocadores dos números relativos, que estão presentes na
obra de Carnot são importantes para que outros matemáticos se orientem no caminho a
ser seguido a fim de alcançar a posterior legitimação dos números relativos. Segundo
Glaeser (1981), o também matemático francês Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
manifesta em suas conferências pedagógicas, na Escola Normal Superior, as mesmas
perturbações que seus antecessores enfrentam em lidar com os números negativos,
contudo, antevê alguns elementos de solução. Para ele, a regra dos sinais exibe algumas
dificuldades e sugere, portanto, para dar sentido ao produto de –  por – , que seja
observado, inicialmente, que –   

8 pois o produto corresponde ao – 8

repetido tantas vezes quantas são as unidades de . Em seguida, que –     
ou seja,       

. Como   

,

, então,   

, para eliminar – . Em sua justificativa para a regra de sinais, observamos como
pontos positivos o destaque dado ao papel da propriedade distributiva na demonstração
e a ausência de referência a um modelo físico.
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Augustin Cauchy (1789-1857) publica, em 1821, uma obra destinada à
Escola Politécnica, na qual faz uma clara distinção entre números (reais positivos) e
quantidades (números relativos), apresentando esses últimos com um caráter dinâmico
conciliado com um elemento estático referente à assimilação do sinal a um estado
representado por um adjetivo. Os matemáticos manifestam dificuldade de compreender
os sinais operatórios e predicativos. Cauchy utiliza um modelo metafórico, no qual o
positivo corresponde ao aumento e o negativo corresponde à diminuição para justificar
as propriedades aditivas dos números relativos. Em seguida, abandona o modelo
metafórico e aborda a multiplicação de forma dogmática. Dessa forma, o recurso
metafórico que facilita a compreensão das propriedades aditivas, torna-se um obstáculo
em relação às multiplicativas29. Para a apresentação da multiplicação, utiliza um modelo
formal, operando com símbolos formados por sinal e valor absoluto, expondo as regras
operacionais às quais esses símbolos serão submetidos (GLAESER, 1981).
Em sua justificativa para a regra de sinais, Cauchy citado por Glaeser (1981)
assim procede: considera A um número e faz 


9, 

9, 

9 e – 

9, obtém, respectivamente,  9

9 e 

9, tendo, portanto,

9. Substituindo  e  por seus valores 9 e
9,  9

9,  9

9 e  9

9. Em cada uma dessas igualdades, o sinal do segundo membro corresponde ao
produto dos dois sinais do primeiro. Ou seja, o produto de dois sinais iguais é +,
enquanto o produto de dois sinais opostos é . Cauchy demonstra a composição
somente para sinais predicativos, mas extrapola-a para sinais operatórios30. Para Glaeser
(1981), Cauchy produz uma obra significativa, mas não consegue apresentar suas
explicações de maneira explícita.
Distante do contexto francês, Léonard Euler (1707-1783), um dos maiores
matemáticos do Século XVIII na Alemanha, maneja, segundo Glaeser (1981) os
números relativos e complexos com destreza e ousadia, sem levantar questões
relacionadas à legitimidade de suas construções. De acordo com Anjos (2008), Euler
29

Segundo Glaeser (1981, p. 334-335): “[...] on peut diminuer um nombre positif, em le multipliant par
um facteur compris entre 0 et 1. Il em résulterait des confusions entre ces deux types de diminutions, et
dans cette situation embrouilée, on ne comprendra plus pourquoi Le produit d’une diminution par une
diminution est une augmentation”.

30

Sinais predicativos e operatórios correspondem aos significados que são assumidos pelos sinais  e .
O primeiro significado designa uma ação (aumentar ou diminuir) e o segundo, um estado (positivo ou
negativo).
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considera os números negativos como entidades fictícias, mas que têm significado
próprio. A partir de tal concepção de número, os verdadeiros são apenas os naturais e as
frações. Em contraposição à D’Alembert e Carnot, aceita as raízes negativas, apesar de
denominá-las de fictícias.
Euler, na obra Vollständige anleitung zur algebra – Completa Introdução à
Álgebra – (1770), apresenta uma justificativa para a regra dos sinais, partindo do
argumento de que a multiplicação de uma dívida por um número positivo não apresenta
dificuldade, logo  

 e por comutatividade deduz que

 

.

Lembra que os argumentos não têm valor para uma lei externa. Para determinar o
produto   , usou o argumento de que, se o valor absoluto é , trata-se de
decidir entre  e – . Como   já vale – , a única possibilidade restante é que
 

. Portanto, sua tentativa de explicar a regra dos sinais, assim como a

de Laplace, não correspondeu à fundamentação rigorosa buscada pelos matemáticos do
Século XVIII (GLAESER, 1981).
Nessa obra, Euler declara que a representação de um número negativo é
uma letra precedida do sinal . Essa representação, atualmente, é utilizada para o
oposto do número. Segundo Glaeser (1981, 320), a declaração de Euler está em
contradição com sua prática cotidiana, pois, “[...] l’illustre analyste n’hésite jamais à
substituer une valeur négative ou imaginaire à une variable, figurant dans um polynôme
ou une série entière”, ou seja, em sua prática, Euler substitui sem nenhuma dificuldade
uma variável de polinômios ou séries inteiras por números negativos ou imaginários.
Essa dificuldade no discurso é decorrente da ausência de uma compreensão mais
profunda sobre os números negativos.
No Século XVIII, a Inglaterra, impregnada pelo espírito nacionalista e pelo
sentimento de superioridade intelectual, permanece em isolamento em relação ao
restante do continente europeu, inclusive em temas relacionados à Matemática. De
acordo com Anjos (2008), nesse contexto, Isaac Newton (1642-1727), apresenta um
modelo matemático que tem tanto o foco geométrico quanto o aritmético-algébrico.
Newton concebia os números negativos como “quantidades menores que nada”,
demonstrando uma visão pragmática a respeito desses números. Isso o leva a apresentar
a regra dos sinais através de muitos exemplos, mas sem nenhuma justificativa.
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Conforme Anjos (2008), Colin MacLaurin (1698-1746), grande defensor da
Matemática de Newton, contribui para a modernização de conceitos matemáticos. De
acordo com Glaeser (1981), sua obra Treatise of algebra, publicada em 1748, torna-se
referência na Grã-Bretanha. Em tal obra, o matemático apresenta as quantidades
positivas ou afirmativas como precedidas pelo sinal + e as negativas precedidas pelo
sinal .
Pour avoir une idée nette & exacta de ces deux especes de quantités, Il
faut remarquer que quantité peut entrer dans um calcul Algébrique,
comme ajoûtée, ou comme soustraite, c’est-à-dire, comme
augmentation, ou comme diminution; or l’opposition qui se trouve
entre l’augmentation & la diminution, a lieu dans la comparaison des
quantités: par exemple, entre la valeur de l’argent Du à um homme, &
celle de l’argent qu’il doit; entre une ligue tirée à droite, & une ligne
tirée à gauche; entre l’élévation sur l’horizon, & l’abbaissement audessous. Ainsi, la quantité négative, bien-loin d’être rigoureusement
moindre que rien, n’est pás moins réelle dans son espece que la
quantité positive, mais elle est prise dans um sens opposé; d’où Il suit
qu’une quantité considérée seule ne sçauroit être négative, qu’elle ne
lést que par comparaison (MACLAURIN, 1748, citado por
GLAESER 1981, p. 316).

O autor considera que as quantidades negativas não existem isoladamente,
pois sua existência decorre de uma comparação. Percebemos que o autor passa a
entender o número como uma ação e não como um estado, sendo este último, conforme
Glaeser (1981), o obstáculo identificado por Piaget (1949) na obra de D’Alembert.
Nessa obra, MacLaurin também enuncia a regra dos sinais, afirmando que o
produto de termos com os mesmos sinais é positivo e, o produto de termos com sinais
diferentes é negativo. Sua demonstração para essa regra indica que sendo   

,

quando se multiplica    por um número positivo , temos o primeiro termo igual a
 e o segundo, consequentemente, igual a – , pois, os dois termos precisam ser
anulados. Portanto, o produto de dois números com sinais diferentes é um número
negativo. Quando se multiplica    por um número negativo, no primeiro termo
será obtido –  e, no segundo, consequentemente, será obtido , pois, os dois
termos devem ser anulados; portanto, o produto entre dois números negativos é
positivo.
A obra de MacLaurin mostra um progresso considerável, pois aborda de
modo formal a regra dos sinais e utiliza implicitamente a distributividade da
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multiplicação em relação à adição, o que revela uma superioridade de seu trabalho em
relação a todos os outros produzidos até então. Em seu Treatise of algebra de 1742,
afirma que “[...] il n’est pas nécessaire que les objets de nos théories foient décrits
actuellement, ou qu’ils existent hors de nous; mais Il est essentiel que leurs relations
foient clairement conçues & évidemment déduites” (GLAESER, 1981, p. 318). Isto é,
MacLaurin aceita os objetos matemáticos descritos em termos de estrutura, sem a
necessidade de existir “fora de nós”. Sua obra apresenta um avanço significativo, no
entanto, é insuficiente para fazê-lo adquirir uma ampla compreensão dos números
negativos.
A partir da segunda metade do Século XVIII, na Inglaterra, de acordo com
Anjos (2008), acentuam-se os questionamentos em torno da legitimidade dos números
negativos, estimulados pela crescente necessidade de fundamentação matemática. O
problema da aceitação dos números negativos persiste até o século seguinte. Até o início
do Século XIX, observam-se posturas contraditórias entre os matemáticos em relação
aos números negativos. Alguns como, por exemplo, Euler, consideram-nos ficções
úteis, enquanto outros, absurdos. Segundo Fossa (2007), a função dos números
negativos vai sendo de modo gradativo reconhecido, porém continuam enigmáticos.
Nesse período, surge um grupo de matemáticos ingleses, quase todos
ligados à Universidade de Cambridge, que mudam o conceito, até então vigente, da
Álgebra como representação geral da Aritmética. Dentre eles, George Peacock (17911858) rompe com essa ideia predominante de que a Álgebra é uma simples
representação geral da Aritmética dos números naturais.
O seu trabalho, intitulado Treatise on Algebra, publicado em 1830, traz uma
grande contribuição para a Matemática, pois imprime à Álgebra uma estrutura lógica
comparável à postulada em Os Elementos de Euclides (330 a. C.), superando assim, a
tendência conservadora existente na Álgebra durante o Século XIX. Essa obra, ampliada
para dois volumes, Arithmetical algebra e Symbolical algebra, publicados,
respectivamente, em 1842 e 1845, marca o início do pensamento postulacional na
Aritmética e na Álgebra. Dessa forma, surgem as Álgebras Aritmética31 e Simbólica32.

31

Peacock (1842, p. iv) afirma que “[…] in arithmetical algebra, we consider symbols as representing
numbers, and the operations to which they are submitted as included in the same definitions (whether
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Segundo Fossa (2007), na primeira parte do trabalho, transformado no Volume
I, Peacock elabora a Álgebra Aritmética na mesma concepção de Álgebra dos seus
contemporâneos, ou seja, considerando-a uma forma de expor as operações com os
números positivos. Na segunda parte, correspondente ao Volume II, elabora a Álgebra
Simbólica, isto é, considera a Álgebra como um cálculo não-interpretado. Nela, os
símbolos são manipulados segundo regras previamente estipuladas. Portanto, a Álgebra
Simbólica é concebida como um sistema formal, gerando, segundo Medeiros e
Medeiros (1992), uma ampla mudança nos critérios de aceitação dos números
negativos. De acordo com Fossa (2007, p. 52), “[...] a sua intenção foi criar uma álgebra
ampliada que não somente contemplaria os números positivos, mas também os números
negativos”. Para tanto, enuncia o princípio da permanência de formas equivalentes:
“Whatever algebraical forms are equivalent, when the symbols are general in form but
specific in value, will be equivalent likewise when the symbols are general in value as
well as in form” (PEACOCK, 1845, p. 59), ou seja, para quaisquer formas algébricas
equivalentes, quando os símbolos são gerais na forma, mas específicos no valor, serão
igualmente equivalentes, quando os símbolos são gerais no valor e na forma. Portanto,
esse princípio garante a validade da Álgebra Simbólica dos princípios básicos da
Álgebra Aritmética.
O seu tratado supera todos os obstáculos matemáticos, até então existentes,
que impedem a aceitação dos números negativos.
Antes era difícil conceber a natureza dos números negativos; mas,
talvez ainda mais importante, era quase impossível imputar um
significado às regras dos sinais (especialmente a que reza que menos
vezes menos dá mais), mesmo quando se usava [...] analogias como
débitos para moldar os negativos em si. Com o tratado de Peacock,
porém, os números negativos, bem como os positivos, eram apenas
símbolos não-interpretados e as regras eram nada mais do que
consequências da estrutura de um dado sistema axiomático (FOSSA,
2007, p. 53).

expressed or understood) as in common arithmetic: the signs + and – denote the operations of addition
and subtraction in their ordinary meaning only, and those operations are considered as impossible in all
cases where the symbols subjected to them possess values which would render them so, in case they were
replaced by digital numbers”.
32

Peacock (1842, p. vi) indica que “[…] symbolical algebra adopts the rules of arithmetical algebra, but
removes altogether their restrictions, thus symbolical subtraction differs from the same operation in
arithmetical algebra in being possible for all relations of value of the symbols or expressions employed”.
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O processo de elaboração da axiomatização dos números inteiros transforma
efetivamente a Álgebra num ramo da matemática. Tal axiomatização, segundo Medeiros
e Medeiros (1992), irá constituir-se uma verdadeira revolução, principalmente em
relação à existência de objetos matemáticos, a qual é dada uma abordagem geométrica.
No entanto, de acordo com Fossa (2007), Peacock não propõe um novo critério para a
existência de objetos algébricos, mas um retorno ao critério que concebia a Matemática
como uma ciência dedutiva, portanto, axiomática, existente desde os tempos dos
pitagóricos.
A atuação de Peacock e o conjunto de sua obra provocam mudanças no estudo
da Matemática de sua época, que ultrapassam a visão conservadora, dominante em
Cambridge, que está em situação inferior ao desenvolvimento da Matemática no
continente europeu.
Como consequência, em 1867, o matemático alemão Hermann Hankel (18391873) publica a obra Theorie der komplexen Zahlensysteme – Teoria dos sistemas dos
números complexos – na qual, de forma mais clara e explícita, amplia o conceito de
número. Essa obra proporciona a superação de alguns obstáculos referentes à Teoria dos
Números, especialmente dos relacionados à aceitação dos números negativos. De
acordo com Glaeser (1981), Hankel elimina um problema que persiste desde Diofanto,
mesmo que não seja o assunto principal abordado em seu livro. Hankel, assim como
Peacock, realiza uma revolução ao abordar o problema dos números relativos em uma
nova perspectiva, pois abandona a tentativa de extrair da natureza exemplos práticos
que explicassem esses números de maneira metafórica.
Segundo Assis Neto (1995, p. 7), Hankel estabelece o Princípio de
permanência das leis formais, assim enunciado: “Quando duas formas da arithmetica
universalis expressas em símbolos gerais são iguais, elas devem permanecer iguais
entre si mesmo quando os símbolos deixam de designar simplesmente grandezas, e
dessa forma, também as operações podem obter qualquer outro conteúdo” [grifo do
autor]. Com base nesse princípio de permanência e, conhecendo as propriedades
aditivas de : e multiplicativas de :; , Hankel propõe a ampliação da multiplicação de
:; para :. Portanto, ele organiza formalmente a Álgebra elementar por meio de
axiomas. De acordo com Assis Neto (1995), as quatro operações fundamentais em : e
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todas as suas propriedades operatórias são explicitadas ou de fácil dedução, a partir
deles, nos axiomas a seguir.
Em : existem duas operações + e  que satisfazem as seguintes propriedades:
•

Para todo 8 < = :, vale   <

•

Para todo 8 <8 > = :, vale   <  >

•

Existe um elemento em : que é neutro na adição, isto é, sendo esse
elemento o 0, vale   

•

<  .
  <  >.

, para todo  = :.

Para cada elemento  = :, existe um elemento representado por – ,
tal que   

.

•

Para todo 8 < = :, vale   <

•

Para todo 8 <8 > = :, vale   <  >

•

Existe um elemento em : que é neutro na multiplicação, isto é, sendo
esse elemento o 1, vale   

•

<  .

, para todo  = :.

Para todo elemento  = : com  ? , existe um elemento
representado por  @A, tal que    @A

•

  <  >.

Para todo 8 <8 > = :, vale   <  >

.
  <    >.

Esse desfecho da História dos números relativos, alcançado por Peacock e
Hankel, transmite dois ensinamentos muito importantes para a Didática da Matemática.
Inicialmente, a limpeza, nitidez e estética dos textos matemáticos atuais encobrem
muitas ideias matemáticas indispensáveis ao aprendiz dessa ciência. Em segundo lugar,
indicam de maneira clara o alcance e os limites do método axiomático.
[...] a escolha das proposições primitivas da fundamentação
axiomática da Aritmética dos números reais acima não é feita de
forma arbitrária como pode aparecer em uma primeira vista. Ela é [...]
a síntese da História. Os axiomas registram de forma depurada o
resultado o resultado de milênio e meio de dúvidas, incertezas, erros,
tentativas (ASSIS NETO, 1995, p. 8).

A retrospectiva histórica apresentada leva à ratificação da afirmativa,
presente na literatura, de que o processo de construção do conceito de números relativos
acontece de forma lenta e incerta no decorrer de mais de 1500 anos.
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2.3 Obstáculos Presentes no Processo de Legitimação dos Números Inteiros
Para Glaeser (1981), esse percurso foi marcado por muitos obstáculos que
os matemáticos foram transpondo ao longo do tempo de maneira não-linear, refletindo
na formação ziguezagueante da compreensão dos números relativos. Na apresentação
dessa trajetória, de acordo com Cid (2000), mesmo fazendo referência a Bachelard
(1996) e a Brousseau (1976)33, utiliza o termo obstáculo em outra concepção,
correspondendo à dificuldade, limiar e sintoma.
Glaeser (1981) apresenta seis obstáculos que podem ser identificados nesse
processo de construção:
1. Inabilidade na manipulação de quantidades negativas isoladas.
2. Dificuldade em atribuir sentido a quantidades negativas isoladas.
3. Dificuldade na unificação da reta numérica.
4. Ambiguidade do zero.
5. Estagnação no estágio das operações concretas.
6. Busca por um modelo unificador.
Os primeiros registros escritos sobre a regra de sinais são os de Diofanto
(Séc. III d.C.), porém, somente no Século XVI, com a demonstração geométrica
apresentada por Simon Stevin e, posteriormente, com a obra de Descartes (1596-1650),
os matemáticos passam a manipular com habilidade as quantidades negativas. Desse
modo, ocorre a superação do primeiro obstáculo. Mesmo não sendo aceitos como raízes,
os números negativos são considerados pelos matemáticos daquela época, como
artifício de cálculo existente nos procedimentos transitórios, o que lhes permite chegar
aos resultados esperados.
A superação do segundo obstáculo pode ser identificada em MacLaurin, ao
afirmar que os números negativos não podem ser considerados de modo isolado, mas
por comparação. Para tanto, atribui a esses números um caráter dinâmico. Identificamos
33

Glaeser (1981) manifesta a intenção de identificar os obstáculos que se opõem à compreensão e
aprendizagem dos números inteiros. Para tanto, refere-se à noção de obstáculos em Bachelard e
Brousseau, mas esclarece que usará o termo obstáculo no sentido de dificuldade. Para Brousseau (1981)
obstáculo corresponde a um conhecimento e não a uma dificuldade ou falta de conhecimento. Tal
conhecimento, que produz respostas adequadas em determinado contexto, mostra-se inadequado a outros,
tornando-se, portanto, um obstáculo em novos contextos.
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também em MacLaurin a superação dos obstáculos 5 e 6, que explicita, de modo até
certo ponto formal, a demonstração da regra de sinais, na qual apresenta uma clara
vantagem em relação aos outros matemáticos. Essa posição se mantém até meados do
Século XIX.
Com a superação dos obstáculos um, dois, cinco e seis, MacLaurin imprime
acentuado progresso a sua obra, porém nem todos os matemáticos daquela época
reconhecem o caráter científico de tais proposições. Além de tais rejeições, não
consegue superar os obstáculos três e quatro, o que agrava o seu descrédito (GLAESER,
1981).
Os matemáticos MacLaurin, D’Alembert, Carnot e Cauchy concebem que
os números positivos e negativos, embora sejam de natureza distinta, podem neutralizarse. Essa heterogeneidade dificulta a unificação da reta numérica. Por conseguinte, o
terceiro obstáculo – dificuldade na unificação da reta numérica – só vem a ser
sobrepujado, quando Michel Chasles (1793-1880) e August Ferdinand Möbius (17901868), sob a influência das inquietações de Carnot, elaboram a Geometria orientada, na
qual é utilizado um eixo para representar a reta :, sem que se evoquem as semi-retas
opostas isoladas.
A ambiguidade do zero, o quarto obstáculo, coloca em confronto os dois
significados do zero: por um lado concebido como zero absoluto, abaixo do qual nada é
admitido, tornando absurdo, por esse ponto de vista, o conceito de números negativos;
e, por outro, a ideia do zero origem, proposto por convenção, ou seja, marcado de modo
arbitrário sobre um eixo, o que proporciona a existência dos números negativos.
Segundo Glaeser (1981), na obra de Emmanuel Kant publicada em 1763, intitulada
Ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandeza negativa, há uma reflexão
que contribui para esse tema. Há uma diferenciação entre oposição lógica e oposição
real. Tal diferenciação entra em desacordo com o princípio da contradição, na qual os
dois predicados de um sujeito são opostos, porém não contraditórios. Grande
contribuição foi dada à aceitação do zero origem e das quantidades abaixo de zero, pela
criação dos termômetros de Réaumur e Celsius, respectivamente, em 1730 e 1742, mas
sua popularização demorou a acontecer.
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MacLaurin e Cauchy dão inicio ao tratamento formal das operações com os
números relativos, mas foi somente com Peacock e Hankel consolidam a superação dos
obstáculos cinco e seis, quando elaboram o Princípio de permanência de formas
equivalentes e o Princípio de permanência das leis formais, respectivamente. Esses
princípios garantem a extrapolação das leis da Álgebra Aritmética para a Álgebra
Simbólica, na qual os símbolos deixam de designar grandezas. Nessa perspectiva,
abandonam a busca de um modelo concreto e unificante para as operações com números
relativos e a consequente organização da Álgebra elementar através de axiomas. Tais
princípios imprimem um caráter diferenciado das proposições de MacLaurin e Cauchy.
Essa nova postura, de acordo com Glaeser (1981), corresponde à ruptura de
uma ideologia que impregna o pensamento matemático até então, sobre as relações
estabelecidas pela Matemática com a realidade física. Na antiguidade, os conceitos
matemáticos têm suas origens na vida prática, porém, Euclides em Os Elementos afirma
que os objetos matemáticos devem ser propiciamente idealizados para introduzir um
discurso hipotético-dedutivo. Apesar disso, a tentativa de manter uma aproximação da
atividade matemática com a experiência sensível perpetua-se por séculos.
A respeito da mudança de ponto de vista apontada por Glaeser (1981) pode
ser reforçada por Bachelard (1996, p. 18) que afirma:
[...] a opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades em
conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ele se impede
de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião: antes de tudo, é
preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. [...] O
espírito científico proíbe que tenhamos uma opinião sobre questões
que não compreendemos, sobre questões que não sabemos formular
com clareza. [...] Para o espírito científico, todo conhecimento é
resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver
conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é
construído.

Nessa perspectiva, ressaltemos o papel das indagações de Carnot para a
construção do conceito de número negativo e a legitimação de suas operações. A
importância de suas indagações decorre do fato de não ser permitido, na visão de
Bachelard (1996), que os obstáculos epistemológicos se incrustem no conhecimento
produzido até então, por falta de questionamentos.
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A lei dos três estados para o espírito científico possibilita uma melhor
compreensão dos feitos dos matemáticos, que atuam nesse processo de construção, cujo
desenvolvimento ocorre através de questões particulares. Segundo Bachelard (1996), o
espírito científico, em sua formação individual, passa obrigatoriamente pelos estados
concreto, concreto-abstrato e abstrato. No estado concreto, o espírito ocupa-se com as
primeiras imagens do fenômeno e exalta a natureza; no concreto-abstrato, o espírito
acresce os esquemas geométricos à experiência física. Nos esquemas geométricos, o
espírito científico se sente mais seguro no seu processo de abstração do que na intuição
sensível. No estado abstrato, o espírito acolhe informações desligadas da intuição, da
experiência imediata e, até certo ponto, em contradição com a realidade primeira.
As hesitações e incertezas do processo de legitimação dos números
negativos assumem um importante papel, pois, para Bachelard (1996, p. 13), “[...] uma
hipótese científica que não esbarra em nenhuma contradição tem tudo para ser uma
hipótese inútil. Do mesmo modo, a experiência que não retifica nenhum erro, que é
monotonamente verdadeira, sem discussão, para que serve?”.
Na retrospectiva apresentada, percebemos um percurso sinuoso até atingir a
abstração, pois, segundo Bachelard (1996), desobstrui o espírito, tornando-o mais leve e
dinâmico. Para o autor, a trajetória de dificuldades na construção de um conhecimento
revela a insuficiência dos esboços iniciais, considerando-se que a coerência abstrata e
essencial não é alcançada em uma só tentativa. O processo de abstração não é uniforme
e está permeado de obstáculos epistemológicos. O conhecimento científico se estabelece
em termos desses obstáculos epistemológicos que correspondem à estagnação e inércia
do pensamento, causadas pelas perturbações e lentidões.
A utilização da História da Matemática em contextos de ensino, para Igliori
(1999), acontece desde o fim do Século XIX, mas a análise do conhecimento
matemático, em uma perspectiva histórica para investigar como ocorre o processo de
construção do conhecimento pelos alunos, intensifica-se nos últimos trinta anos, em
função dos estudos de Bachelard. Um dos responsáveis por essa questão é Brousseau
(1976) que adota a noção de obstáculo epistemológico no ensino de Matemática, no
sentido de Bachelard, como um meio de aclarar alguns erros recorrentes e não aleatórios
praticados pelos alunos.
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Brousseau (1976) identifica três tipos de obstáculos existentes no sistema
didático: os de ordem ontogênica, os de ordem didática e os de ordem epistemológica,
respectivamente relacionados aos alunos, aos professores e ao saber. O primeiro decorre
de limitações neurofisiológicas do sujeito no momento do seu desenvolvimento; os de
ordem didática estão relacionados às escolhas feitas para o processo educativo; e, os de
ordem epistemológica são característicos de um determinado conhecimento, portanto,
são inerentes ao conhecimento.
De acordo com Cid (2000), Brousseau classifica um obstáculo como
epistemológico, se puder ser identificado na História da Matemática e, também, se uma
comunidade de matemáticos de uma determinada época tiver tomado consciência dele e
da necessidade de superá-lo.
[...] la definición de obstáculo epistemológico conlleva,
implícitamente, el establecimiento de um paralelismo entre las
concepciones obstáculos que poseen los alumnos actuales y
determinados conocimientos y saberes históricos que han
obstaculizado la evolución de las matemáticas y cuyo rechazo ha sido
incorporado al saber transmitido (CID, 2000, p. 3).

Extrapolando a definição de Brousseau (1976), Duroux (1982) citado por
Cid (2000) ressalta algumas condições nas quais Brousseau introduz pequenas
modificações para classificar um conceito de obstáculo: um obstáculo corresponde a um
conhecimento, a um conceito e não a uma dificuldade ou uma falta de conhecimento;
um conhecimento produz respostas corretas em um determinado contexto, mas
respostas erradas em outro; um conhecimento resiste às contradições que enfrenta e ao
estabelecimento de um conceito melhor.
Para que o conceito anterior desapareça, é necessário identificá-lo e
incorporar sua rejeição ao novo saber; mesmo que o aluno tenha consciência de sua
imperfeição, o obstáculo insiste em manifestar-se de forma obstinada. Nessa
perspectiva, Duroux (1982) citado por Cid (2000) considera que os dois primeiros
obstáculos citados por Glaeser (1981) – inabilidade na manipulação de quantidades
negativas isoladas e dificuldade em atribuir sentido a quantidades negativas isoladas –
não se caracterizam como obstáculos epistemológicos nessa concepção, pois indicam
apenas a ausência de conhecimento. Segundo Brousseau (1976), devemos distinguir
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obstáculo de dificuldade, porque as dificuldades propostas por Glaeser (1981) podem
assumir o papel de ponto de partida para a busca dos verdadeiros obstáculos.
O resgate da História da Matemática e os conceitos de obstáculo
epistemológico e obstáculo didático, na perspectiva de Bachelard e Brousseau,
apresentados neste capítulo, embasam a análise dos dados em uma abordagem
qualitativa que constituirão o Capítulo 4 desta tese.

Convém ressaltar que esta

fundamentação teórica permeia o Capítulo 3 que contempla o percurso metodológico e
o locus da pesquisa.

68

CAPÍTULO 3 – CAMINHOS DA PESQUISA: IDENTIFICAÇÃO DOS
OBSTÁCULOS INERENTES AO ENSINO DE NÚMEROS INTEIROS

Optamos por uma pesquisa voltada para o Ensino de Matemática e, mais
especificamente, para o ensino dos números relativos, o que nos direcionou para a
realização de trabalho de campo. Descreveremos o caminho percorrido na realização
desta pesquisa, iniciando com a exposição dos critérios que nos levaram à escolha das
instituições pesquisadas, passando à descrição do locus da pesquisa e dos sujeitos
pesquisados. Finalizaremos com a descrição dos instrumentos de investigação.
3.1 Locus da Investigação e Critérios de Escolha
Com o intuito de melhor fundamentar a pesquisa, optamos por trabalhar
com uma diversidade dos sujeitos em relação aos níveis de ensino. Essa escolha exigiu
que o trabalho de campo fosse desenvolvido em duas instituições de ensino, sendo uma
de Educação Básica e outra de Ensino Superior. Inicialmente, escolhemos a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por se tratar da instituição na
qual cursamos o Doutorado em Educação. Para selecionar a instituição de Educação
Básica, estabelecemos, como critério de escolha, a existência de salas de aula dos anos
finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A opção de desenvolver as atividades
de pesquisa em uma escola, que dispusesse dos dois níveis de ensino, decorreu da nossa
decisão de trabalhar com alunos que estivessem sob as mesmas condições, tendo em
vista a minimização de eventuais fatores que poderiam interferir no desempenho deles.
A partir daí, procuramos identificar uma escola que mantivesse algum tipo
de ligação com a UFRN. Segundo informações da coordenadora do Programa
Institucional de Iniciação à Docência - PIBID34 do curso de Licenciatura em
Matemática, chegamos à Escola Estadual Castro Alves, que contemplava o critério de
escolha inicial e que mantinha uma ligação formal com a referida universidade. Nessa
34

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado com a finalidade de
valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura plena, das instituições públicas de educação
superior federais, estaduais, municipais e comunitárias, sem fins econômicos. Em 2010, acontece a
segunda edição do programa que oferece bolsas para aprimorar a formação docente e contribuir para
elevação do padrão de qualidade da educação básica.
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escola, os bolsistas do PIBID desenvolviam projetos e atividades de reforço escolar em
Matemática com os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
que apresentavam dificuldade de aprendizagem.
A aproximação com a escola iniciou-se com um contato com a professora
de Matemática do Ensino Fundamental durante encontro para planejamento das
atividades de reforço, que acontece semanalmente no Laboratório de Matemática do
Departamento de Matemática da UFRN, do qual participam as professoras de ensino
fundamental e médio, em semanas alternadas e os bolsistas do PIBID. A professora
demonstrou total receptividade, manifestando a satisfação pela existência de parceria
com a UFRN. Em um segundo momento, visitamos a escola para mantermos contato
com a direção que, assim como a professora o fizera, manifestou total interesse em
participar desta atividade de pesquisa ligada àquela universidade.
A Escola Estadual Castro Alves, situada em um bairro de classe média de
Natal, foi fundada pelo Decreto nº 5558/71 de 19/08/71, no governo de José Pereira
Cortez de Araújo. Na época de sua fundação, funcionava apenas o ensino primário que
corresponde, na atualidade, aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 1982, a escola
passou a atender a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e, em 1992, a alunos
do Ensino Médio. Atualmente, funcionam na escola os anos finais do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio.
No ano letivo de 2010, foram matriculados 661 alunos, sendo 24% (157) no
Ensino Fundamental e 76% (504) no Ensino Médio. Os alunos do Ensino Fundamental
estão distribuídos em quatro turmas, uma para cada ano de ensino, que funcionam no
turno da manhã. As treze turmas de Ensino Médio funcionam nos três turnos, tendo sua
maior concentração no turno da noite com seis turmas, duas de cada ano escolar,
totalizando 229 alunos, o que corresponde a 45% do total de alunos desse nível de
ensino.
Optamos em realizar o trabalho de campo em duas turmas da escola, sendo
uma de 7º ano do ensino fundamental e a outra do 1º ano do ensino médio. A escolha da
turma de 7º ano deveu-se ao fato de ser, nesse ano escolar, que os números inteiros são
sistematizados pela primeira vez. Escolhemos também o 1º ano do ensino médio, pois
ao iniciar esse nível de ensino, em geral, os professores de Matemática realizam uma
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revisão dos conteúdos do ensino fundamental. O turno da manhã foi o selecionado por
ser o único, no qual funcionavam turmas dos dois anos escolares escolhidos. A turma do
ensino superior escolhida foi a de Cálculo Diferencial e Integral I (MAT0345/2010.1)
ofertada pelo departamento de Matemática e que possuía alunos de diversos cursos35.
Na ocasião em que nos informarmos dos horários de aulas das turmas da
educação básica, anteriormente mencionadas, tomamos conhecimento de uma situação
incomum relativa à distribuição das disciplinas nas séries do ensino médio. Essa
distribuição por blocos de disciplinas36 em regime semestral foi implantada de forma
experimental em 11 escolas estaduais de ensino médio, no turno noturno, do estado do
Rio Grande do Norte desde 2007 e foi definitivamente adotado, por orientação da
Secretaria de Estadual de Educação, a partir do ano letivo de 2010. Nessa modalidade
de ensino, as disciplinas são distribuídas em dois blocos, sendo cada um deles
ministrado em apenas um dos semestres letivos. No Estado do Rio Grande do Norte os
blocos são assim constituídos: bloco 1 – Inglês, Geografia, Português, Filosofia,
Educação Física e Artes; bloco 2 – Física, Química, Biologia, Matemática, Sociologia e
História. No início da pesquisa, os alunos do 1º ano estudavam as disciplinas no bloco
1, por conseguinte, a disciplina Matemática não estava sendo ministrada. Ressaltamos
que não houve a revisão de conteúdo acima citada.
3.2 Instrumentos de Investigação
No primeiro contato com os alunos, apresentamos as informações referentes
à finalidade, ao tema da pesquisa e aos instrumentos de investigação. Enfatizamos a
importância da contribuição de todos, mas nenhum aluno seria obrigado a participar
dessa tarefa. Em seguida, os alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice I), que nos assegura o direito de utilização dos dados coletados e
também preserva a privacidade do aluno.

35

A turma era formada por alunos de 11 cursos diferentes, a saber: Engenharias Elétrica, de Alimentos,
Têxtil, Mecânica, Geofísica, Geologia, Ciências Atuariais, Estatística, Licenciaturas em Química e
Matemática e Bacharelado em Matemática.

36

O Ensino Médio por Blocos de Disciplinas é uma modalidade de ensino com nova organização
curricular construída com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96, que
em seu artigo 23 estabelece que: “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar” (BRASIL, 1996, p. 8).
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Aplicamos aos alunos dois instrumentos denominados A e B, que continham
questões abertas e fechadas e um espaço para justificativa das respostas, no qual cada
aluno deveria explicitar o modo como resolveu a questão: o Instrumento A foi feito em
duas versões, uma para os alunos da educação básica (Apêndice II) e outra para os
alunos do ensino superior37. Nessas duas versões, os instrumentos foram divididos em
duas partes: dados pessoais e teste diagnóstico. A primeira parte correspondia ao
questionário para levantamento de informações pessoais e, a segunda parte, comum às
duas versões desses instrumentos, era formada por sete questões, que são relacionadas e
subjacentes ao conceito e às operações de números inteiros.
A primeira parte do Instrumento A estava dividida em três blocos de
perguntas. O primeiro bloco do instrumento aplicado aos alunos da educação básica era
formado por perguntas que visavam identificar os sujeitos: nível de ensino, sexo e
idade. As perguntas do segundo bloco visavam traçar um perfil acerca da mobilidade
escolar dos alunos: há quanto tempo eles estudavam naquela escola; em quantas escolas
já tinham estudado, caso já tivessem estudado em outra escola; se já haviam sido
reprovados em algum ano escolar e, em caso afirmativo, em qual ano isso teria
acontecido. As perguntas do último bloco estavam direcionadas para os momentos de
estudo domiciliar: tempo dedicado ao estudo em casa, especificando a quantidade de
horas diárias, se, nesses estudos, recebiam ajuda e de quem.
As diferenças existentes na primeira parte do Instrumento A entre o
aplicado aos alunos da educação básica e o ensino superior estavam nas perguntas do
segundo bloco. Para os alunos do ensino superior, perguntamos em quantas escolas eles
estudaram na educação básica e se haviam sido reprovados nesse nível de ensino e no
ensino superior. No caso de terem sido reprovados na educação básica, deveriam indicar
o ano escolar no qual ocorreu o fato e, se a reprovação tivesse acontecido no ensino
superior, deveriam indicar em qual disciplina.
O Instrumento B (Apêndices IV) consistia em um teste diagnóstico, que
apresentava quatro justificativas diferentes para a regra dos sinais da multiplicação de
dois números negativos. Esse instrumento foi estruturado em quatro versões distintas e
37

A versão do Instrumento A aplicada aos alunos do ensino superior diferenciava-se da versão aplicada
aos alunos da educação básica apenas na primeira parte, que correspondia aos dados pessoais, o que pode
ser observado no Apêndice III. Portanto, na análise dos dados coletados pelo teste diagnóstico sempre nos
referiremos apenas ao instrumento A, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior.
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fazia uma ordenação diferente entre essas quatro justificativas para cada uma das
versões, com a finalidade de evitar que a ordem de apresentação das justificativas
interferisse no resultado.
Os Instrumentos A e B foram aplicados em dias diferentes, tendo em vista
o tempo necessário para uma resolução satisfatória. Durante suas aplicações, as turmas
do 7º ano e do ensino superior, que possuíam, respectivamente, 45 e 47 alunos
matriculados, mostraram-se muito receptivas, pois todos os alunos se empenharam em
responder aos dois instrumentos. Na turma do 1º ano do ensino médio, constituída de 50
alunos, estavam presentes 40, porém apenas 15 concordaram em responder ao
Instrumento A.

3.3 Aplicação do Instrumento A
Quando da aplicação do Instrumento A na turma do 7º ano, observamos
que estavam afixados três cartazes na parede de frente para os alunos e acima do quadro
verde. Segue a reprodução desses cartazes, mantendo na íntegra seus conteúdos e suas
disposições na parede:
CÁLCULOS
Simplificação
(tirar do parêntese)
Sinais iguais: 
Sinais diferentes: 

Sinais iguais:
Soma e conserva o sinal

Sinais diferentes:
Subtrai e dá o sinal do
maior módulo

Figura 1 – Reprodução dos cartazes afixados na parede da sala do 7º ano
Fonte: Pesquisa direta

O Instrumento A, o primeiro a ser aplicado, foi respondido por 75 alunos,
sendo 32 do ensino fundamental, 15 do ensino médio e 28 do ensino superior. No dia da
aplicação do instrumento B estavam presentes em sala de aula 22 alunos do ensino
fundamental e 19 do ensino superior e todos responderam ao instrumento. Para a
aplicação desse instrumento aos alunos do ensino médio, os 15 alunos que haviam
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respondido ao primeiro instrumento foram convidados a respondem ao segundo na sala
de áudio-visual, para que os demais alunos da turma não se dispersassem durante a
resolução. Neste dia, apenas 9 desses 15 alunos estavam presentes em sala. O
instrumento B foi respondido, portanto, por 50 alunos, no total. De todos os alunos que
responderam aos instrumentos, foram considerados sujeitos da pesquisa apenas aqueles
que responderam aos dois instrumentos. Desse modo, a pesquisa contou com 45
sujeitos, sendo 20 do ensino fundamental, 9 do ensino médio e 16 do ensino superior.
Os alunos identificaram-se nos dois instrumentos, mas essa identificação foi
abandonada após a codificação na qual foram utilizadas as letras F, M e S,
respectivamente, para os ensinos fundamental, médio e superior, seguidas de um
número a partir de 1 que foi escrito nos instrumentos em ordem crescente na medida em
que esses eram devolvidos pelos alunos. O Instrumento A respondido pelos alunos do
ensino fundamental ficou, pois, com a seguinte codificação: F1, F2, F3,..., F32.
Enquanto os dos alunos do ensino médio, M1, M2, M3, ..., M15 e dos alunos do ensino
superior, S1, S2, S3, ..., S28. Após a aplicação do instrumento B, fizemos a junção deste
com o Instrumento A, anteriormente respondido, para identificar os alunos que tinham
respondido aos dois instrumentos, tornando-se, assim, sujeitos da pesquisa, como já
havia sido informado.
Após a codificação e consequente identificação dos sujeitos, voltamos à
escola para realizar uma entrevista com alguns alunos do 7º ano na tentativa de
esclarecer dúvidas acerca de suas resoluções nos dois instrumentos aplicados. Essa
entrevista aconteceu durante uma aula destinada à resolução individual de algumas
questões do livro, para que os alunos, quando se ausentassem de sala de aula não
perdessem nenhum novo conteúdo trabalhado pela professora. Entrevistamos
individualmente 7 alunos, utilizando a sala dos professores para não interferir no
andamento da aula. Após a coleta dos dados, começamos sua tabulação, na seguinte
ordem: Instrumento A e Instrumento B. Passamos, agora, a apresentação dos dados
obtidos através do primeiro instrumento.
Com base nos dados obtidos no bloco de perguntas da primeira parte do
Instrumento A, que visava identificar os sujeitos, os alunos do 7º aluno do ensino
fundamental tinham idades que variavam entre 11 e 15 anos, estando metade deles com
12 anos de idade. Dentre os alunos do 7º ano, 11 eram do sexo masculino e 9 do
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feminino. A idade dos nove sujeitos do ensino médio variava entre 14 e 21 anos, com a
predominância de alunos de 15 anos de idade. Dos sujeitos desse nível de ensino, 7
eram do sexo masculino e 2 do feminino. Já em relação ao ensino superior,
identificamos entre os 16 sujeitos uma variação de idade entre 17 e 30 anos, havendo
uma maior concentração entre as idades de 20 e 22 anos. Nesse nível de ensino,
predominou o sexo do masculino, pois havia 11 homens e 5 mulheres.
Tomando por base o bloco destinado às questões acerca da mobilidade
escolar, identificamos que, no 7º ano, 13 dos alunos pesquisados estavam no terceiro
ano de estudo naquela escola, ou seja, estudavam lá desde o início do ensino
fundamental II e ainda que a quantidade de escolas que esses alunos haviam estudado
anteriormente variava de 1 a 5 escolas. Entre os alunos do 1º ano, observamos uma
variação de 0 a 7 anos de permanência na escola. Dos alunos do ensino superior, 12
estavam no terceiro semestre dos seus respectivos cursos e, durante a educação básica,
estudaram em uma a quatro escolas diferentes, tendo 7 alunos estudado em duas
escolas.
Ainda no segundo bloco, pudemos verificar que 11 alunos do ensino
fundamental haviam sido reprovados e que, em relação aos alunos do 1º ano, essa
quantidade diminuiu para 4. Dos 11 alunos do 7º ano que haviam sido reprovados, a
maior incidência aconteceu no 3º ano do ensino fundamental com 4 alunos. Nesse
grupo, 3 alunos não indicaram o ano escolar no qual ocorreu a reprovação. Dentre os
alunos que tinham tido algum tipo de reprovação e indicaram o ano escolar em que o
fato ocorreu, apenas, um havia ficado reprovado em mais de um ano. Dos alunos do
ensino superior, 2 indicaram que haviam sofrido reprovação na educação básica, no
entanto, 11 ficaram reprovados em alguma disciplina na universidade.
O terceiro bloco, com questões relativas ao estudo domiciliar, revelou que
17 alunos do ensino fundamental, 6 do ensino médio e 15 do ensino superior
destinavam algum tempo a esse tipo de estudo. A variação do tempo destinado para esse
estudo pelos alunos do ensino fundamental foi de poucos minutos a quatro horas diárias,
sendo que 8 desses alunos destinavam uma hora ao estudo domiciliar. Os alunos do
ensino médio indicaram o tempo, que variava de uma a três horas de estudo domiciliar
diário. No ensino superior, os sujeitos dedicavam a esse estudo um tempo que variava
entre trinta minutos e cinco horas diárias.
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Dos alunos do 7º ano, 15 receberam ajuda para realizar tarefas ou estudos
domiciliares, enquanto no 1º ano do ensino médio e no ensino superior, apenas 5 e 3,
receberam esse tipo de acompanhamento. Nos três níveis de ensino, os parentes são
principais responsáveis por essa ajuda. Dentre os alunos do ensino médio houve
também a indicação do uso do computador e no ensino superior os alunos apontaram a
ajuda por parte de vizinhos para a realização dessa atividade. Cada uma de tais
indicações foi feita por um aluno desses dois níveis de ensino.
A segunda parte do Instrumento A foi destinada à identificação dos
seguintes aspectos: entendimento dos alunos em relação ao conceito de números
inteiros; situações nas quais esses números podem ser aplicados; explicações dadas às
resoluções dessas operações. Esclarecemos que os alunos só podiam escrever as
explicações caso tivessem resolvido as operações que envolviam esses números.
A primeira questão trazia uma breve introdução: No mundo físico, podemos
tratar diversas situações usando números naturais e racionais, no entanto, há outras
que envolvem a ideia de magnitudes dirigidas, ou seja, de magnitudes às quais podemos
nos referir como se estivéssemos em lados opostos a um ponto de referência,
necessitando do conjunto dos números inteiros para expressá-las. Em seguida, era
solicitado que os alunos identificassem os números inteiros, nas seis situações
apresentadas: medição da temperatura de uma cidade; movimentação de uma conta
bancária; contagem do número de alunos matriculados em uma escola; saldo de gols de
um time em um campeonato de futebol; medição da área de um terreno; medição da
altitude das cidades. Os índices referentes a essa questão estão detalhados na Tabela 1.
De todos os alunos pesquisados apenas um, pertencente ao ensino superior,
acertou completamente essa questão, pois marcou todas as situações corretas, não tendo
assinalado nenhuma errada. Diversos alunos marcaram os itens corretos, mas não todos
os itens. Em tal situação encontramos: seis do 7º ano, um do 1º ano e seis do ensino
superior. Do total de alunos, 57% marcaram alguns itens corretos e outros errados: dez
do 7º ano, sete do 1º ano e nove do ensino superior. Somente alguns alunos do ensino
fundamental erraram completamente essa questão e, ainda, um aluno do ensino médio
deixou-a em branco.
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Tabela 1- Desempenho dos alunos no entendimento do conceito, nas possibilidades de
aplicação dos números inteiros, na 1ª questão do Instrumento A
Natal, RN, 2010
Ensino Ensino
Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Correto
--1
Correto/incompleto
6
1
6
Correto/errado
10
7
9
Errado
4
--Em branco
-1
-Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
1
13
26
4
1
45

%
2
29
58
9
2
100

Nos três níveis de ensino, houve predominância da seguinte situação:
diversos alunos não acertaram as questões na totalidade, pois marcaram alguns itens
corretos e outros incorretos, o que demonstra inconsistência na construção do conceito
de números inteiros. Dentre as situações apresentadas, a mais assinalada pelos alunos
foi medição de temperatura de uma cidade, que foi escolhida por 30 alunos, entretanto,
a situação contagem do número de alunos matriculados em uma escola, nas quais
apenas os números naturais se encaixam, foi marcada por 25 alunos e, ainda, 12 alunos
apontaram a medição da área de um terreno de forma inadequada. Outro fato que
merece destaque: somente 11 alunos assinalaram a situação medição de altitude das
cidades como representativa dos números inteiros. Ressaltamos que a medição de
altitude de cidades se trata de uma situação real, utilizada amplamente nos livros
didáticos, na indicação da utilidade desses números.
A segunda questão solicitava que os alunos definissem o conjunto dos
números inteiros. As definições apresentadas foram classificadas de acordo com o nível
de ensino dos alunos e a sua adequação ou inadequação, conforme está apresentado na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Desempenho dos alunos na definição do conjunto dos números inteiros na 2ª
questão do Instrumento A
Natal, RN, 2010

Correto
Errado
Em branco
Total
Fonte: Pesquisa direta

Ensino Ensino
Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
-1
4
15
6
10
5
2
2
20
9
16

Totais
f
5
31
9
45

%
11
69
20
100

De todos os alunos pesquisados, 9 deixaram a questão em branco e apenas 5
definiram corretamente o conjunto dos números inteiros: um do 1º ano e 4 do ensino
superior. Desses 5 alunos, 3 fizeram-no através da enumeração dos elementos desse
conjunto, indicando sua infinitude. Dentre os alunos que erraram a definição desse
conjunto, 4 consideraram como números inteiros apenas os positivos e os negativos,
desconsiderando, assim, o zero; um definiu como números negativos, 2 como números
irracionais e 6 como números naturais. Desses 6 alunos, 2 do 7º ano, foram
entrevistados e confirmaram que os números negativos não pertenciam ao conjunto dos
números inteiros.
Dos sujeitos da pesquisa, 4 definiram o conjunto dos números inteiros como
os naturais maiores que zero. Em entrevista, um desses alunos ratificou sua definição,
afirmando que “[...] os negativos não são números inteiros” (F1). Em contraposição, ao
ser indagado como poderia representar os números inteiros, afirmou: “[...] eu só sei da
linha, o meio é o zero, a esquerda é mais e a direita é menos” (F1). Quando percebermos
a inversão entre esquerda e direita, solicitamos-lhe que ele indicasse em uma linha onde
ficariam o zero, os números positivos e os negativos. Em seguida, ratificou a sua fala,
pois marcou o zero e, indicou os espaços destinados aos positivos e negativos.
Percebemos com isso que a confusão não estava na identificação de direita e de
esquerda, mas, na localização das regiões correspondentes os números negativos e
positivos.
Nessa definição, ainda pudemos identificar que 5 alunos apresentaram os
números pares como correspondendo ao conjunto dos números inteiros. O equívoco
desses alunos consiste em relacionar o termo inteiro ao que pode ser dividido, ou seja, à
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divisibilidade por 2, mais especificamente. A ideia da divisibilidade também foi
observada nas definições pertencentes a outras categorias e também nas definições que
não puderam ser categorizadas. Um dos alunos indicou apenas o símbolo que representa
esse conjunto. Os outros 10 alunos apresentaram definições que não puderam ser
categorizadas, por exemplo, nas respostas a seguir:
•

“os números você tem que tirar os parênteses e conservar o sinal”
(F4);

•

“[...] os números inteiros são todos os números terminados em zero”
(F6);

•

“[...] os números inteiros são aqueles que se juntam uns com os
outros” (F32);

•

“[...] é um conjunto de números que são opostos, mas resultados
iguais” (M1);

•

“[...] são números que não estão divididos, podendo ser negativos
ou positivos” (S17).

Na terceira questão, foi solicitado que os alunos diferenciassem os termos:
não negativo e positivo no item a, e os termos não positivo e negativo no item b.
O detalhamento do desempenho dos alunos nessa questão pode ser observado na Tabela
3.
Tabela 3 – Desempenho dos alunos no processo de diferenciação dos termos: não
negativo e positivo no item a, e os termos não positivo e negativo no item b da 3ª
questão do Instrumento A
Natal, RN, 2010
Ensino
fundamental
Item a Item b
--15
14
--5
6

Certo
Errado
Não sei
Em
branco
Total
20
Fonte: Pesquisa direta

Ensino médio
Item a
-6
1
2

Item b
-4
1
4
9

Ensino superior
Item a
7
8
1
--

Item b
8
6
1
1
16

Total
Item a
7
29
2
7

Item b
8
24
2
11
45
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Em relação à primeira diferenciação solicitada, apenas 7 alunos, todos
alunos do ensino superior, indicaram corretamente a diferença. Diversos alunos da
educação básica erraram o item a, pois 7 indicaram que os dois termos possuíam o
mesmo significado; 3 alunos afirmaram em suas colocações que o não de não negativo
era apenas um reforço para a palavra negativo uma vez que consideraram que o termo
não negativo significa negativo, conforme constatamos nas falas:
•

“[...] porque o positivo vai dizer que o número é positivo e o não
negativo que o número é negativo” (F29);

•

“[...] não negativo é o termo que fica com temperatura baixa e o
positivo é o termo de algo alto na temperatura” (M2).

Um grupo de 4 alunos do 7º ano, em suas respostas, estabeleceu uma
associação entre as palavras negativo/positivo, ao que é errado/correto, respectivamente.
Tais respostas estão de acordo com o senso comum e não com o conhecimento
científico. Em uma resposta, formulada por um aluno do ensino fundamental, ficou
evidente a interferência do ensino das operações fundamentada em regras, que são
transferidas para outras situações, mesmo que não façam nenhum sentido, conforme
constatamos na seguinte afirmação; “[...] porque se tiver dois números negativos o sinal
é positivo” (F6). Consideramos que tais confusões feitas pelos alunos aproximam-se dos
obstáculos epistemológicos de Bachelard, apropriados por Brousseau (1976) no que diz
respeito ao tratamento didático dado à matemática e às gaiolas epistemológicas,
metáfora usada por D´Ambrosio (2010). Esse autor atribui ao tratamento
compartimentado a responsabilidade por grande parte das dificuldades dos alunos, pois
considera que o currículo organizado em disciplinas estanques, como se o conhecimento
fosse “engaiolado” com epistemologia e métodos específicos, dificulta a compreensão
do aluno que perde a noção do todo. Para a superação desse problema, D´Ambrosio
(2010) sugere a interdisciplinaridade, que funciona como portas entre as gaiolas,
possibilitando passar de uma gaiola à outra, eventualmente criando um viveiro, na
verdade uma gaiola maior.
O item b dessa questão, no qual deveria ser diferenciado não positivo de
negativo, obteve resposta em branco de 11 alunos e 2 afirmaram que não sabiam a
resposta. Do total de alunos, 8 do ensino superior identificaram corretamente a diferença
entre esses dois termos e 9 consideraram que correspondiam aos mesmos números. Dos
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alunos do 7º ano, 3 relacionaram os termos não positivo e negativo, respectivamente, ao
que está correto e ao que está errado; 2 consideraram que o termo não positivo está
relacionado a números iguais e o termo negativo a números diferentes. Os outros 10
alunos deram respostas que não puderam ser categorizadas, por exemplo:
•

“‘não positivo’ é algo que não tem porcentagem e ‘negativo’ é algo baixo” (F8),

•

“[...] não positivo são números que já foram contados e negativo é de número
que já tem no cálculo” (F20),

•

“[...] não positivo é o mesmo que o positivo normal só que ele vai de
temperatura e o negativo ele fica no mesmo só que devagar” (M2)

•

“[...] não positivo não está sobrando e negativo está em débito” (S19).

Inferimos que este problema decorre das dificuldades de leitura e de
interpretação textual, que levam o aluno à elaboração de respostas ilógicas e destituídas
de significado. Nesse sentido, comungamos com a ideia de Machado (1998) em sua
obra Matemática e Língua Materna, que trata da mútua impregnação entre matemática e
linguagem.
A quarta questão trazia uma reta desenhada, na qual os alunos deveriam
marcar os pontos 8 8 8 8 8 8 indicados respectivamente pelas letras, A, O,
B, C, D, E, conforme Instrumento A (Apêndices II). A Tabela 4 apresenta o
desempenho dos alunos nessa questão.
Tabela 4 – Desempenho dos alunos na 4ª questão do Instrumento A, referente à
marcação dos pontos 8 8 8 8 8 8 na reta
Natal, RN, 2010

Correto
Correto/errado
Errado
Outras marcações
Em branco
Total
Fonte: Pesquisa direta

Ensino
Fundamental
2
4
12
2
-20

Ensino
Médio
6
2
--1
9

Ensino
Superior
16
----16

Total
24
6
12
2
1
45
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Somente no ensino superior, todos os alunos marcaram de forma totalmente
correta os números indicados. Nos outros dois níveis de ensino, 6 alunos acertaram a
marcação em parte dos números; dentre os seis, cinco marcaram corretamente o zero e
os números positivos, no entanto, cometeram o seguinte equívoco: assinalaram os
negativos ao contrário, pois começaram a contagem a partir do final do desenho da reta
da esquerda para a direita ao invés de contar do zero para a esquerda. Nessa questão,
ocorre a falta de lógica, pois a interpretação dos alunos é sem coerência e sem sentido.
Todos os alunos que assinalaram os números de forma completamente
errada, eram do 7º ano do ensino fundamental. Dentre as respostas classificadas como
outras marcações, aconteceram os seguintes fatos: um marcou todos os números que
couberam na reta desenhada, outro marcou apenas o zero. Os dois alunos eram do
ensino fundamental. Apenas um aluno do ensino médio deixou a questão em branco.
Os resultados obtidos nessa questão não estão de acordo com o esperado,
pois a representação dos números inteiros é abordada de modo exaustivo nos livros
didáticos do 7º ano. Ressaltamos um aspecto dessa questão: a atividade de marcação dos
números inteiros na reta necessita que o aluno compreenda as ideias básicas
relacionadas ao conceito de números inteiros, tendo o zero como origem. Esse conteúdo
é estudado no 7º ano do ensino fundamental, porém, apenas 2 alunos desse nível de
ensino tiveram êxito nessa atividade.
O tema marcação dos números inteiros na reta numerada pode ser
apresentado aos alunos como alternativa didática baseada em desenhos. A sequência de
ensino de Passoni (2002), em sua primeira parte, propõe que o aluno represente, através
de desenhos, um prédio com andares acima e abaixo do térreo. Na segunda parte, sugere
a representação do prédio em uma reta horizontal. Conforme foi mencionado no
primeiro capítulo desta tese, o uso de desenhos como recurso didático também foi
adotado por Megid (2010), no seguinte experimento: em uma atividade introdutória
grupal para números relativos, solicitou que os alunos dessem sugestões, através de
desenhos, para o quadro do elevador de um prédio de 13 andares, dos quais 2 ficam no
subsolo e servirão para garagem. A professora selecionou seis desenhos que foram
reproduzidos e entregues a todos os alunos. Após discussão, partindo dos desenhos
escolhidos, os alunos fizeram sugestões para o quadro de andares daquele elevador e
elaboraram suas justificativas. Além disso, cada aluno deveria apresentar uma
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justificativa para o seu desenho, mesmo que ele não tivesse sido escolhido. Após a
discussão, foi sugerida a marcação dos andares em uma reta, inicialmente, na vertical e,
depois, na horizontal. Com base nessa atividade e em outras experiências didáticas
desenvolvidas pela professora, os alunos perceberam a existência do zero relativo, ou
seja, zero origem, que separa as quantidades positivas das negativas.
A quinta questão solicitava que os alunos identificassem como verdadeiras
ou falsas três proposições: todo inteiro negativo é menor que todo inteiro positivo; o
oposto de todo inteiro é menor que o próprio inteiro; zero é um inteiro não negativo. As
justificativas para os itens dessa questão são apresentadas na questão seguinte. O
desempenho dos alunos na quinta questão está exposto na Tabela 5.
Tabela 5 – Desempenho dos alunos relativo à compreensão de números inteiros, na 5ª
questão do instrumento A
Natal, RN, 2010
Ensino
Fundamental

a
Discriminação
Certo
14
Errado
5
Em branco
1
Total
Fonte: Pesquisa direta

b
10
9
1
20

c
9
10
1

Ensino Médio

Ensino Superior

a
6
2
1

a
14
2
--

b
6
2
1
9

c
5
3
1

b
13
3
-16

c
9
7
--

Totais

a
34
9
2

b
29
15
2
45

c
23
20
2

Dos 45 sujeitos, 34 acertaram o item a, uma vez que o considerarem
verdadeiro; 9 erraram e 2 deixaram em branco. Examinando os grupos de alunos
separadamente, temos os seguintes resultados: nesse item, o êxito obtido foi de 70%
(14) no ensino fundamental; 66% (6) no ensino médio e 87% (14) no ensino superior.
Dos alunos que acertaram esse item, 4 não elaboraram nenhuma justificativa; 6
justificaram de dois modos: repetindo ipsis litteris a proposição ou fazendo uso de
outras palavras. Outros 7 alunos escreveram suas justificativas, com base na posição dos
números na reta; 5 apresentaram um exemplo como justificativa, usando para isso um
par de números opostos; 3 alunos justificaram que os inteiros negativos são menores
que os positivos, usando como referência a relação desses números com o zero. Além
disso, 9 alunos apresentaram justificativas que não puderam ser categorizadas.
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Das justificativas apresentadas pelos 14 alunos do 7º ano que acertaram esse
item, 8 eram justificativas sem sentido, por exemplo:
•

“[...] todo número tem duas propostas, negativo ou inteiro positivo”
(F2);

•

“[...] todo número inteiro é negativo” (F22);

•

“[...] porque todo número inteiro positivo é negativo” (F29);

•

“[...] porque ele soma e conserva o sinal” (F27, F28).

No grupo do ensino médio, dentre os que acertaram o item, apenas um aluno
justificou de forma inadequada. Somente entre os alunos do ensino superior pudemos
observar coerência em todas as justificativas apresentadas.
Dos alunos pesquisados, 9 indicaram ser falso o item a. Dentre estes, 4 não
apresentaram justificativa; um apenas mudou a estrutura da frase, mas manteve a ideia
inicial; outro afirmou que existe exceção para o fato; um do ensino fundamental e outro
do ensino superior justificaram, afirmando que números inteiros opostos têm os mesmos
valores, mudando apenas o sinal. A justificativa que mais chamou a atenção foi a
elaborada por um aluno do ensino superior, que afirmou: “[...] não existe número inteiro
negativo” (S3).
O item b da quinta questão (o oposto de todo inteiro é menor que o próprio
inteiro) foi marcado acertadamente como falso por 29 sujeitos. Dentre esses, 4 não
apresentaram justificativas; apenas dois alunos do ensino fundamental justificaram,
repetindo a proposição; 2 negaram a afirmação acrescentando o não. De todas as
justificativas apresentadas apenas 14 foram apropriadas, das quais 13 foram elaboradas
pelos alunos do ensino superior.
Dentre os alunos que acertaram a marcação, mas justificaram de modo
inadequado, destacamos um aluno do ensino médio, que afirmou: os opostos são sempre
iguais. Uma afirmação semelhante a esta foi encontrada nas justificativas do primeiro
item. Esses alunos se referiram à igualdade entre os módulos de números opostos, mas
não conseguiram fazê-lo de forma adequada. As demais justificativas inadequadas
apresentadas por 6 alunos: 5 do ensino fundamental e 2 do ensino médio, não puderam
ser categorizadas, pois não tinham nenhuma conexão com a proposição, por exemplo:
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“[...] porque eles não soma e conserva o sinal” (F28). Ressaltamos que, mesmo tendo
elaborado justificativas sem nexo, esses alunos acertaram a marcação do item em foco.
Dos 14 alunos que erraram esse item, pois marcaram como verdadeira a
proposição, 6 não apresentaram justificativa e 4 simplesmente repetiram a proposição.
Nas justificativas dos alunos do ensino fundamental, identificamos duas nas quais, mais
uma vez, é afirmado que números inteiros opostos correspondem ao mesmo número.
Das justificativas apresentadas pelos alunos do ensino superior, que erraram
este item, duas merecem destaque, pois, demonstram inconsistência nos conceitos que
estão no entorno do conceito de números inteiros. O aluno S3 afirma que a segunda
proposição – o oposto de todo número inteiro é menor que o próprio inteiro – é
verdadeira, pois, todo número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro
negativo. Com essa resposta, o aluno revela a seguinte compreensão: considera que o
oposto de um número é sempre um número negativo. O aluno S7 utiliza a ideia de
inverso multiplicativo para oposto de um número.
No item c da quinta questão – zero é um inteiro não negativo – 23 alunos
assinalaram, acertadamente, como verdadeira. Destes alunos, 3 não escreveram suas
justificativas; 5 repetiram a afirmação de forma literal ou com outras palavras. Além
disso, 5 justificaram adequadamente e

afirmaram que não era nem positivo nem

negativo. Alguns alunos apresentaram justificativas inadequadas: 3 afirmaram que o
zero era um número positivo; outros 3 disseram que o número era negativo, um
escreveu que um número tanto é positivo quanto negativo; 3, todos do ensino
fundamental, apresentaram justificativas desconectadas do assunto tratado no item c,
por exemplo:
•

“[...] o oposto de todo número é falso” (F16);

•

“[...] os positivos não são iguais aos negativos” (F32).

Dos 20 sujeitos da pesquisa que erraram o item c, temos os seguintes
resultados: 8 não apresentaram justificativa; 5 apresentaram a afirmação correta de que
o zero é um número neutro, mas que não funciona como justificativa para a falsidade da
proposição; um afirmou que zero era um número positivo e outro que era um número

85

negativo. Os 5 alunos restantes exibiram justificativas inadequadas que não puderam ser
categorizadas.
A última questão solicitava que os alunos resolvessem onze operações com
números inteiros: 4 adições, 3 subtrações e 4 multiplicações. Em seguida deveriam
   , foi

elaborar justificativas para as resoluções. A primeira adição,

respondida de modo correto por 38 sujeitos da pesquisa, erroneamente por 5 e, ainda, 2
alunos deixaram-na em branco. O detalhamento dos índices referentes à primeira
operação está exposto na Tabela 6.
Tabela 6 – Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação    ,
primeiro item da 7ª questão
Natal, RN, 2010.
Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
18
6
14
Errada
2
1
2
Em branco
-2
-Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais

Discriminação

f
38
5
2
45

%
85
11
4
100

Observando os índices de resolução correta, identificamos a não
manutenção da tendência de aumento desses índices, na medida em que aumenta os
níveis de ensino, aos quais esses alunos pertencem. Esse fato é confirmado pelo acerto
por parte de 66% (6) dos alunos do ensino médio, índice inferior aos 80% (18) obtido
pelos alunos do ensino fundamental.
Entre as justificativas apresentadas pelos alunos que resolveram de forma
correta esse item, identificamos sete categorias. Nas justificativas mais freqüentes, os 11
alunos, que acertaram a resposta, afirmaram: quando temos dois números com sinais
iguais, somamos os valores e o resultado é positivo. As justificativas desses alunos estão
em desacordo com posicionamentos anteriores, em que afirmaram: os números são
iguais e negativos, pois, mesmo tendo seus módulos somados, originam um resultado
negativo. Para que tal contradição não tivesse ocorrido, seria necessário que eles
tivessem afirmado: os números são iguais e positivos. Outra justificativa apresentada
por 7 desses alunos foi a simples apresentação da adição   

 ou  
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. Outros 7 alunos justificaram, indicando que a soma de dois números positivos é

positiva. Apenas 5 alunos que acertaram a operação mencionaram, em suas
justificativas, a eliminação dos parênteses.
A justificativa através de regra mais satisfatória foi dada por 4 desses
alunos, todos do ensino superior, que afirmaram: na soma de números de mesmos
sinais, soma-se e conserva-se o sinal. Destacamos que esses alunos não mencionaram os
módulos dos números que precisam ser somados. Além disso, 3 alunos informaram que
somaram porque a operação era de adição; um aluno não justificou através de regra,
mas menciono a utilização da reta para fazer a operação.
Dos cinco alunos que erraram a resposta, dois do ensino fundamental
afirmaram em suas justificativas: quando os sinais são iguais deve ser feita uma
subtração; 3 visualizaram – onde era +, portanto, resolveram a operação    ,
obtendo o resultado adequado para a sentença equivocada. Isso ocorreu por problema de
impressão no instrumento.
O segundo item da sétima questão correspondia à adição    .
Do total de sujeitos, 21 resolveram de modo correto; 20 erraram e 4 deixaram em
branco. Os índices estão detalhados na Tabela 7.
Tabela 7 – Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , segundo item da 7ª questão
Natal, RN, 2010.
Discriminação

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
4
3
14
Errada
15
4
1
Em branco
1
2
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
21
20
4
45

%
47
44
9
100,00

Houve manutenção do índice de alunos do ensino médio que deixaram esse
item em branco, considerando que esse fato ocorreu também no item anterior. Os alunos
que resolveram de forma correta esse item apresentaram seis justificativas diferentes,
das quais a mais frequente foi indicada por 7 sujeitos. Eles afirmavam que haviam
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subtraído, pois, os números possuíam sinais diferentes e conservado o sinal do maior
número. Nesse e em outros itens, os alunos se depararam com adições ou subtrações nas
quais, após a eliminação dos parênteses, surgiam números com sinais diferentes. Em
tais circunstâncias, elaboraram suas justificativas e afirmaram que subtraíram e
conservaram “[...] o sinal do maior número” (M1, S21). Em sua quase totalidade, não se
referiram à subtração dos módulos dos números e nem à conservação do sinal do
número de maior módulo. Nesse item, dos alunos que apresentaram essa justificativa,
apenas, um não era do ensino superior.
Dos alunos que acertaram, 5 mencionaram a eliminação dos parênteses
através do jogo dos sinais em   B$CD%EFGFH$EFI$e 2 alunos apresentaram como
justificativa a sentença já com os parênteses eliminados sem mencionar o fato. Quatro
dos alunos indicaram que subtraíram, pois, os sinais eram diferentes, mas não se
referiram ao sinal do resultado e um justificou que esse seria o resultado, levando em
consideração a reta numérica. Ainda pudemos identificar que 2 alunos formularam suas
justificativas que não foram categorizadas por serem desconexas:
•

“[...] eu usei sinais de subtração e adição” (F16);

•

“[...] o valor do primeiro número mais o valor do segundo” (S10).

Analisando as respostas dos alunos, percebemos que eles têm muita
dificuldade na redação dos textos, pois escrevem sentenças sem nexo ou mal
enunciadas.
Nesse item, identificamos seis respostas erradas e diferentes. Sete alunos
que o erraram, responderam-no como sendo igual a , resposta de mesmo módulo da
resposta correta. Esses alunos subtraíram os módulos dos números em questão, pois,
eles possuíam sinais diferentes. No entanto, quando escreveram o sinal do número, não
levaram em consideração a manutenção do sinal do número de maior módulo, mas a
regra usada na multiplicação, que indica que números com sinais diferentes geram um
produto negativo. Em suas justificativas, esses alunos se referiram aos sinais diferentes,
por exemplo, nas justificativas “JK L  com – dá –“ (M2) e “[...] sinais diferentes dá
menos” (M3). O erro foi devido à utilização, comum em operações com números
inteiros, de sentenças que não indicam a operação à qual a regra se refere. Aqui, houve
uma sobregeneralização da regra da multiplicação de números inteiros. Esse fato
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decorre do equívoco de pautar o ensino das operações com os números inteiros apenas
em regras. Os livros didáticos trazem vários recursos que fundamentam a adição e a
subtração de números inteiros, mas que são pouco usados pelos professores. Muitos
professores privilegiam o ensino através de regras, como observamos na prática da
professora da turma de 7º ano, participante da pesquisa, que afixou cartazes na parede
da sala de aula, em que estavam explicitados a eliminação de parênteses e a regra sinais
diferente:  MFND'$ .
A resposta errada mais frequente foi , encontrada na resolução de 8
alunos que erraram esse item. Para chegarem a essa resposta, os alunos somaram os
módulos dos números, levando em consideração a operação de adição indicada no inicio
da sentença e colocaram o sinal , pois como escreveu um dos alunos, “[...] sinais
diferentes dá menos” (F25). Este segundo equívoco também foi cometido pelos alunos
que chegaram à resposta  mencionada anteriormente.
Dois alunos erraram o item e somaram os módulos dos números,
desconsiderando seus sinais e obtiveram a resposta 39. As três outras respostas
identificadas foram 31, 14 e 27, cada uma delas obtida por um aluno diferente. O aluno
que obteve a resposta 31 não fez nenhum registro e aquele que chegou à resposta 14,
procedeu corretamente na eliminação dos parênteses, mas errou na execução do
algoritmo da subtração.
A resolução equivocada que originou a resposta 27, chamou a nossa
atenção, pois, em sua justificativa, o aluno esclareceu que fez a adição   
em seguida, a subtração   

 e,

. Como o número 12 estava precedido pelos

sinais  e , respectivamente, fora e dentro dos parênteses, ele considerou esses dois
sinais como se fossem das operações de adição e subtração, realizando-as em seguida.
Esse aluno desconsiderou o fato de o sinal –, que antecedia o 12, possuir o significado
de predicado.
O terceiro item correspondia à adição   

que foi respondida

corretamente por apenas 15 sujeitos da pesquisa, portanto foi o item com menor índice
de aproveitamento. Os índices de resoluções certa, errada e em branco estão expostos na
Tabela 8.
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Tabela 8 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , terceiro item da 7ª questão
Natal, RN, 2010

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
2
2
11
Errada
18
4
5
Em branco
-3
-Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais

Discriminação

f
15
27
3
45

%
34
60
6
100

Destaquemos o aumento do índice de erro cometido pelos alunos do ensino
superior, comparando o segundo item com o terceiro dessa questão, que variou de 1
para 5, pois os dois tratam de adições entre números positivo e negativo. Quatro desses
alunos erraram no algoritmo da subtração.
Dos 15 alunos que acertaram esse item, 6 do ensino superior, quando
justificaram suas resoluções, afirmaram: “[...] sinais diferentes, subtrai e conserva o
sinal do maior” (S21). Lembramos que mesmo não mencionando os módulos dos
números, esses alunos os levaram em consideração, tanto na operação quanto na
conservação do sinal. Desses alunos, 4 simplesmente indicaram em suas justificativas
que “[...] sinais diferentes dá – (F7) ou JK L   com  dá (M2). Embora o
pensamento desses alunos os tenha conduzido à resposta correta, destacamos a
inadequação da regra, pois na adição, se os números têm sinais diferentes, o resultado
tanto pode ser positivo quanto negativo, dependendo dos módulos dos números. Se o
módulo do número positivo for maior que o módulo do número negativo, o resultado
será positivo, caso contrário, o resultado será negativo. O risco da utilização de regras
como essas que não indicam a operação a que se referem já foi mencionada no item
anterior.
O item foi respondido de forma correta por 3 dos alunos que, justificaram
apenas com a apresentação ou menção da eliminação dos parênteses através do jogo dos
sinais, embora também tenham realizado a subtração dos módulos e a conservação do
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sinal do número de maior módulo. Um aluno mencionou a utilização da reta para
obtenção do resultado e outro aluno não apresentou justificativa para a sua resolução.
Dentre os alunos que chegaram a respostas erradas, 13 optaram pela
realização da subtração, mas não alcançaram a resposta esperada. Desses alunos, 2
executaram corretamente o algoritmo, mas consideraram o resultado positivo; 7
consideraram para o resultado o sinal do número de maior módulo, mas erraram na
execução da operação; 4 cometeram um duplo equívoco, errando na execução do
algoritmo e também na atribuição do sinal + para o resultado.
A adição dos módulos dos números foi realizada inadequadamente por 9
dos alunos que erraram. Esses alunos também usaram o sinal do número de maior
módulo para o resultado, porém 3 erraram na realização do algoritmo. Quatro alunos
realizaram a adição e usaram para o resultado o sinal +, pois, levaram em consideração
apenas os sinais iguais que antecediam o O-P, , fora e dentro dos parênteses.
Estes alunos escreveram em suas justificativas: “[...] sinais iguais é +” (F8). Ainda foi
identificada uma resolução incomum por parte de aproximadamente 4% (1) dos alunos
que realizaram, como no item anterior, duas operações com o número 16.
No quarto item, utilizamos uma adição de dois números negativos, 



 , que foi respondida corretamente por apenas 35% (16) dos alunos pesquisados
como pode ser observado na Tabela 9.
Tabela 9 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação 
 , quarto item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Discriminação

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
2
-14
Errada
17
6
2
Em branco
1
3
-Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
16
25
4
45

%
35
56
9
100
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A justificativa mais frequente dentre as apresentadas pelos alunos que
acertaram esse item foi identificada em 8 alunos do ensino superior. Isso indicava que
eles haviam somado os módulos dos números e conservado o sinal uma vez que a
sentença correspondia a uma adição de dois números de sinais iguais. Quatro alunos
procederam do mesmo modo que os citados na análise do item anterior, no entanto, em
suas justificativas, mencionaram apenas a eliminação dos parênteses através do jogo dos
sinais e não se referiram à operação realizada nem ao sinal atribuído no resultado; dois
alunos apresentaram também o resultado correto, porém, em suas justificativas,
mencionaram, apenas, a adição dos módulos dos números não se referindo à
conservação do sinal. Outros dois alunos acertaram o item, no entanto, não elaboraram
nenhuma justificativa.
Dentre os alunos que erraram esse item, 14 realizaram adequadamente a
adição dos módulos dos dois números, mas usaram o sinal + para o resultado e
indicaram que, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Mais uma vez, houve
a sobregeneralização da regra da multiplicação de números inteiros já citada. Entre
aqueles alunos que erraram, 10 realizaram a subtração dos módulos dos números
envolvidos na operação, porém 7 erraram na realização do algoritmo. Quando, na
entrevista, alguns alunos foram indagados sobre esse procedimento, informaram que,
em suas respostas, consideraram a presença dos sinais diferentes que antecedem o
número 21, dentro e fora dos parênteses. No caso de “ com – dá –“ conforme indicado
por alguns alunos, o sinal menos do resultado foi interpretado como um sinal operatório.
Entre os alunos que optaram pela subtração e erraram o algoritmo, ainda identificamos
que 5 alunos que erraram o item também se equivocaram na atribuição do sinal para o
resultado, portanto, incorreram, em três erros. Um aluno errou ao eliminar os parênteses
da operação  

. A partir daí, subtraiu e usou o sinal do número de maior

módulo para o resultado. O equívoco cometido no início da operação o conduziu a um
resultado incorreto.
Foram utilizadas subtrações, do quinto ao sétimo itens, que se iniciavam
com a subtração entre dois números positivos, 

  respondido de modo

correta por 17 alunos. Tal resultado está indicado na Tabela 10, que contém o
detalhamento dos índices por níveis de ensino.
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Tabela 10 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação 
 , quinto item da 7ª questão



Natal, RN, 2010
Discriminação

Certa
Errada
Em branco
Total

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
1
3
13
19
3
3
-3
-20
9
16

Totais
f
17
25
3
45

%
38
56
6
100

Fonte: Pesquisa direta

Duas justificativas diferentes foram elaboradas pelos alunos que
responderam corretamente o quinto item. Em tais justificativas, destacamos: 10 alunos
mencionaram a utilização do jogo dos sinais para eliminar os parênteses e, em seguida,
subtraíram os módulos dos números e conservaram o sinal do número de maior módulo;
outro aluno afirmou: “[...] sinal negativo entre as sentenças muda o sinal do número à
direita, 24 menos 17 leva o sinal do maior” (S16); 5 alunos, todos do ensino superior,
não eliminaram os parênteses, considerando, portanto, a subtração entre dois números
positivos. Um deles escreveu: “[...] a subtração entre dois números positivos resultará
em um valor cujo sinal será positivo se o primeiro termo for maior que o segundo, caso
contrário o sinal será negativo” (S3). Além disso, dois alunos não apresentaram
justificativas.
Do total de sujeitos, 25 chegaram a respostas erradas. Dentre esses, 13
realizaram adequadamente a operação de subtração, no entanto 5 alunos do ensino
superior executaram de modo correto essa operação, mas, quando atribuíram o sinal
para o resultado, incorreram no equívoco, já mencionado, de levar em consideração o
“ com – dá –“ (S7, S10). Outros 5 alunos erraram ao executarem a subtração e 3
erraram operação, ainda atribuíram ao resultado o sinal – como já citado.
Dentre os 25 sujeitos que erraram esse item, 12 realizaram a adição e
indicaram em suas justificativas: “ com 

” (M9); “[..] quando os sinais são

exatamente iguais é ” (F20). Isso revela que esses alunos confundiram sinais
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predicados com sinais operatórios. Nesse grupo de 12 alunos, estão incluídos os 3 que
erraram na execução do algoritmo.
O sexto item da sétima questão trazia a subtração     8 na qual
ocorreu um aumento no índice de acerto, em relação aos quatro itens anteriores,
atingindo 44% conforme o que consta na Tabela 11.
Tabela 11 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
  , sexto item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
3
3
14
Errada
16
3
2
Em branco
1
3
-Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais

Discriminação

f
20
21
4
45

%
44
47
9
100

Dos alunos que acertaram esse item, 17 fizeram suas justificativas apenas
com a eliminação dos parênteses através do jogo dos sinais, referindo-se ao item dessa
forma, ou como multiplicação de dois sinais negativos. Dentre os alunos que usaram tal
procedimento, somente um mencionou que, após a eliminação dos parênteses, realizou a
adição e a conservação do sinal. Um aluno apenas apresentou a conta como justificativa;
um considerou que subtrair um negativo corresponde a somar o seu módulo e outro não
apresentou justificativa. Nesse item, observamos o maior índice de utilização da mesma
justificativa para a operação realizada.
Um grupo de 5 alunos resolveu o item de forma correta, somando os
módulos dos números envolvidos na operação, porém incorreu em diversos erros, tais
como: 3 resolveram adequadamente o algoritmo, mas atribuíram o sinal ao resultado;
um considerou os sinais dos termos e fez, de modo equivocado, “ com – é –“ (F1); 2
alunos equivocarem-se na execução do algoritmo da adição; um desses alunos, além do
erro na realização do algoritmo, enganou-se na atribuição do sinal ao resultado,
incorrendo em três erros no decorrer da resolução e chegou ao resultado  .
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Dos sujeitos que erraram esse item, 13 subtraíram os módulos dos números
envolvidos na operação. Nesse grupo, estão incluídos 10 alunos que erraram o
algoritmo e 3 que o acertaram. Dos 10 alunos que erraram o algoritmo da subtração, 5
atribuíram equivocadamente ao resultado o sinal –, incorrendo em três erros, durante o
processo de resolução, fato já identificado no quarto item.
Ainda dentre os alunos que erraram esse item, um somou e subtraiu o
módulo do segundo termo e 2 obtiveram respostas inadequadas, porque não fizeram
nenhum tipo de registro ou justificativa. Considerando que estes alunos não
participaram da entrevista, não pudemos esclarecer os procedimentos adotados.
O sétimo item apresentou o segundo menor índice de aproveitamento, com
apenas 16 sujeitos tendo alcançado o resultado esperado. Tal fato também ocorreu no
item 4, conforme já citado. Nesse total, não estão incluídos os alunos do ensino
fundamental, mesmo que, este seja o grupo com maior número de sujeitos.
Comparando a Tabela 12, a seguir, com as anteriores, identificamos o maior
índice de respostas em branco, relativas às operações de adição e de subtração. Fazemos
a seguinte ressalva: o aluno do ensino superior deixou em branco este item e os
subsequentes referentes à multiplicação, porque não leu a última folha do instrumento,
conforme esclareceu durante a entrevista.
Tabela 12 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , sétimo item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Discriminação

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
-2
14
Errada
18
3
1
Em branco
2
4
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
16
22
7
45

%
36
49
15
100

As justificativas completas, contendo todas as etapas da resolução, foram
formuladas apenas por 2 alunos, que acertaram este item e eliminaram os parênteses
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para resolverem a subtração, atribuindo ao resultado o sinal do número de maior
módulo. Ressaltamos ainda os seguintes procedimentos adotados pelos alunos: 10
resolveram adequadamente, mas justificaram a eliminação dos parênteses pelo uso do
jogo dos sinais; um aluno do ensino superior não eliminou os parênteses, tratando o
item como subtração entre dois números negativos e apresentou as possibilidades que
tornam o resultado positivo ou negativo: “[...] o sinal será negativo se o primeiro termo
for maior que o segundo, caso contrário, o sinal será positivo” (S3); 2 alunos do ensino
superior obtiveram o resultado esperado, mas não registraram a operação nem se
fizeram compreender em suas justificativas. Ainda identificamos um aluno que não
apresentou justificativa.
Três categorias foram identificadas nas respostas erradas desse item. A
primeira agrega 3 alunos que erraram, pois, apresentaram como resposta o oposto da
resposta esperada, uma vez que, realizaram adequadamente a subtração, mas na
atribuição do sinal para o resultado, usaram o sinal do número de menor módulo. A
segunda reúne 5 alunos que erraram o item. Esses alunos optaram pela operação
adequada, a subtração, mas cometeram algum erro na realização do algoritmo. Três
desses alunos atribuíram erroneamente o sinal  ao resultado. A última e mais
numerosa categoria corresponde a 14 alunos que erraram, sendo que apenas um desses,
não pertence ao ensino fundamental. Essa categoria congrega os alunos que somaram os
módulos dos números envolvidos na operação,  e  8 pois, eles possuíam o
mesmo sinal, obtendo, portanto,  como resultado. Esses alunos indicaram em suas
justificativas que atribuíram o sinal  ao

, como justificaram vários alunos ao

afirmarem que “ com  é ” (F1).
A partir da análise das resoluções feitas pelos alunos das adições e
subtrações dos sete primeiros itens e de suas justificativas constatamos que o ensino das
operações com números inteiros, pautado em regras, provoca problemas pela
desvinculação dos significados atribuídos a essas operações. Isso mostra também que os
alunos apresentam muitas dificuldades na realização do algoritmo da subtração, pois em
todos os outros itens, com exceção do primeiro, houve a incidência de erro na execução
desse algoritmo, chegando a atingir, no terceiro item,    , o índice de 24%
(11) de todos os sujeitos e 40% (11) dos alunos que erraram o item.
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Dentre os erros cometidos pelos alunos no algoritmo da subtração,
identificamos quatro dos citados por Fossa e Silva (2001), tais como: erros de tabuada,
tirar o menor do maior, vai um e “pedir emprestado” sem debitar a conta. O primeiro,
considerado o tipo mais simples de erro por resultar de conhecimento inadequado da
tabuada, foi o mais frequente. O erro denominado “tirar o menor do maior” ocorre
quando o aluno subtrai o menor algarismo do maior independentemente de fazer parte
do minuendo ou subtraendo.
No erro “vai um” o primeiro passo do algoritmo é feito de modo correto,
mas a diferença torna-se maior que o minuendo, pois, invés de compensar a
transformação feita das dezenas para as unidades, ficando com uma dezena a menos, o
aluno procedeu equivocadamente, pois aumentou uma unidade na dezena no minuendo
e confundiu com o “vai um” da soma.
O quarto erro, o segundo mais frequente, ocorreu quando os alunos fizeram
a transformação de dezena em unidades, mas esqueceram de diminuir a quantidade de
dezenas. Inferimos que tal erro é resultante da falta de domínio do sistema de
numeração decimal, uma vez que há, em geral, por parte do professor, uma pressa de
passar logo às operações sem que o aluno domine a lógica do sistema. Resulta daí, o
acúmulo de regras, tornando a Matemática uma disciplina enfadonha para maioria dos
alunos. Pesquisadores como Kamii (1985), Carraher; Carraher; Schliemann (1988),
dentre outros, comprovam que tal rejeição por parte dos alunos é decorrente da forma
como o conteúdo é ministrado.
Os quatro últimos itens foram destinados à multiplicação. No oitavo item,
utilizamos a multiplicação    que foi respondida corretamente por 29 alunos,
que corresponde ao segundo maior índice de aproveitamento na 7ª questão, tendo sido
superado apenas pelo item da adição de dois números positivos. O detalhamento desses
índices pode ser observado na Tabela 13.
Destacamos que o índice de itens deixados em branco pelos alunos dos
ensinos fundamental e médio, nessa primeira multiplicação, foi mais elevado do que nos
itens de adição e subtração. Tal fato se repetirá nos próximos três itens, também
destinados à multiplicação, nos quais observamos um crescente aumento nesse índice.
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Tabela 13 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação    ,
oitavo item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
12
2
15
Errada
5
3
-Em branco
3
4
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais

Discriminação

f
29
8
8
45

%
64
18
18
100

Do total de alunos que acertaram esse item, 10 apresentaram como
justificativas apenas o algoritmo da multiplicação ou indicaram que fizeram essa
operação. Nenhum deles fez menção ao sinal do resultado. Enquanto, 15 realizaram a
multiplicação e justificaram, dizendo de diversas maneiras diferentes, que seria
atribuído o sinal + ao resultado, pois, os dois números que estavam sendo multiplicados
eram positivos ou, generalizando, que os números possuíam sinais iguais. Dois alunos
daquele grupo não apresentaram nenhum registro de resolução nem justificativa e outros
2 utilizaram justificativas que não condiziam com o que havia sido realizado.
As resoluções erradas foram distribuídas em três categorias, a primeira
formada pelas resoluções de 3 alunos que optaram pela realização da multiplicação, mas
erraram no fato fundamental da multiplicação presente no item; a segunda, pelas
resoluções de 4 alunos que responderam o item fazendo a adição dos termos da
multiplicação; e a última, com a resolução de um aluno que, no início, somou os
números que deveriam ser multiplicados e, posteriormente, multiplicou esse resultado
pelo segundo termo do item, a saber:   

 e   

.

O nono item correspondia à multiplicação de um número positivo por um
negativo,    , e foi respondida de forma correta por 20 dos sujeitos, como
pode ser observado no detalhamento apresentado na Tabela 14.
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Tabela 14 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , nono item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
3
2
15
Errada
12
2
-Em branco
5
5
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais

Discriminação

f
20
14
11
45

%
45
31
24
100

Três justificativas diferentes foram identificadas nas respostas corretas desse
item. Dentre esses alunos, 16 multiplicaram e justificaram a atribuição do sinal – ao
resultado. Essa justificação foi feita de três formas que correspondem em essência a
uma só, tais como: “[...] o produto de um número positivo por um negativo é negativo”
(S4), “[...] como os sinais são diferentes, o resultado da multiplicação fica com o sinal
negativo” (S17) e ainda, “[...] faz o jogo de sinal” (S6). Dois alunos dos que acertaram,
apresentaram apenas o algoritmo como justificativa para a resposta, não fazendo
nenhuma menção ao sinal – atribuído ao resultado e ainda, um deles não se fez entender
com sua justificativa e outro não apresentou nenhuma justificativa.
Quatro procedimentos diferentes levaram os alunos a respostas erradas para
esse item. Muitos dos alunos que erraram, 9, mesmo optando por realizar a
multiplicação, não obtiveram a resposta esperada. Nesse grupo, estão incluídos os 2
alunos que acertaram a multiplicação, mas atribuíram ao resultado o sinal  e os 7 que
erraram ao realizar o algoritmo da multiplicação. Os outros dois procedimentos
identificados correspondem aos realizados pelos alunos que optaram, equivocadamente,
por realizar adição ou subtração entre os números envolvidos na sentença,
respectivamente, 3 e 2 alunos que erraram o item. Destacamos que um dos alunos,
pertencente ao ensino fundamental, que realizou a adição incorreu numa sequência de
três erros, inicialmente ao optar pela operação errada, em seguida, por realizar
erroneamente o algoritmo e, por último, ao atribuir o sinal  ao resultado.
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No décimo item, foi apresentada aos alunos a multiplicação   
que foi respondida corretamente por 38% dos sujeitos da pesquisa. O desempenho dos
alunos nesse item pode ser observado na Tabela 15.
Tabela 15 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , décimo item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Discriminação

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
2
2
13
Errada
12
2
2
Em branco
6
5
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
17
16
12
45

%
38
36
26
100

As justificativas elaboradas pelos alunos que acertaram esse item foram
separadas em grupos. O grupo mais numeroso foi o formado pela justificativa, que
indicava a realização da multiplicação seguida pela indicação da utilização do jogo dos
sinais para atribuir o sinal – ao resultado. Tal justificativa foi apresentada por 14 desses
alunos. Dentre aqueles que acertaram, 2 justificaram apenas com a apresentação do
algoritmo da multiplicação. Além disso, um aluno que acertou o item não justificou nem
fez nenhum tipo de registro.
A multiplicação também foi utilizada por 11 alunos que erraram esse item: 8
erraram o algoritmo e 3 acertaram, mas utilizaram o sinal  para o resultado. Um desses
alunos escreveu uma justificativa que o levava ao uso do sinal . Dos 8 alunos que
erraram o algoritmo da multiplicação, apenas um atribuiu adequadamente o sinal – ao
resultado.
Cinco alunos optaram pela realização das operações de adição ou subtração
na resolução desse item. Destacamos a reincidência do triplo erro, pelo mesmo aluno do
ensino fundamental, ocorrido na resolução do item anterior: errou na escolha da
operação a ser realizada, na sua execução e, ainda, na atribuição do sinal ao resultado.
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O último item da sétima questão trazia uma multiplicação de dois números
negativos,    , que foi respondido corretamente por 42% (19) dos alunos.
Segue na Tabela 16, o detalhamento dos índices relativos a esse item.
Tabela 16 - Detalhamento dos índices referentes à resolução da operação  
 , décimo primeiro item da 7ª questão
Natal, RN, 2010
Discriminação

Ensino
Ensino Ensino
fundamental médio superior
f
f
f
Certa
3
3
13
Errada
19
1
2
Em branco
8
5
1
Total
20
9
16
Fonte: Pesquisa direta

Totais
f
19
12
14
45

%
43
26
31
100

A justificativa completa, que indicava a operação a ser executada e a
atribuição do sinal ao resultado, foi apresentada por 14 dos alunos que acertaram esse
item: 3 apresentaram como justificativa apenas o algoritmo, porém não fizeram
nenhuma referência ao sinal do resultado; um apresentou justificativa completamente
sem sentido e outro não elaborou nenhuma justificativa para sua resposta.
Um aluno que errou esse item, mesmo tendo optado por realizar a
multiplicação e tendo executado adequadamente o algoritmo, equivocou-se ao atribuir
ao resultado o sinal . Seis alunos fizeram a escolha correta da operação a ser realizada,
mas se equivocaram na execução do algoritmo.
A adição foi utilizada na resolução desse item por 5 dos alunos que o
erraram, todos dos ensinos fundamental ou médio. Um desses 5 alunos, do ensino
médio, incorreu em três erros na sequência citada anteriormente e que também foi
cometida nos dois últimos itens.
Observamos ao final da análise dos últimos quatro itens da sétima questão,
que envolviam multiplicações, um índice de erro significativo, considerando apenas os
alunos que resolveram o item da multiplicação. Nos itens 9, 10 e 11, o índice de erro
desses alunos no algoritmo dessa operação foi, respectivamente, 24% (7), 28% (8) e
23% (6). Portanto, as dificuldades apresentadas pelos alunos nas operações com
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números inteiros perpassam as dificuldades para a realização dos algoritmos das
operações básicas com números naturais.
3.4 Aplicação do Instrumento B
Passaremos agora à descrição e apresentação dos dados do Instrumento B,
o segundo que foi aplicado. Como mencionado anteriormente, este instrumento
apresentava quatro justificativas diferentes para a regra dos sinais na multiplicação entre
dois números negativos. Na montagem das quatro versões, utilizamos as mesmas
justificativas, porém em ordens diferentes. Para efeito didático, organizamos as
justificativas seguindo a ordem cronológica, em que foram elaboradas pelos
matemáticos.
A primeira justificativa foi uma adaptação da formulada por Simon Stevin
(1540-1620) em sua obra “Aritmética”, publicada em 1625, encontrada em Souza
(2009). A justificativa original de Stevin, na qual foi utilizado o recurso geométrico do
cálculo de área do retângulo, pode ser encontrada na íntegra em Glaeser (1981). Na
primeira parte da justificativa adaptada, é apresentado um retângulo    e, em
seguida, uma possibilidade de calcular a área do retângulo   , correspondente a uma
parte do retângulo originalmente apresentado.
Como o retângulo    está incluído no retângulo   , uma possibilidade
para calcular a sua área é fazer a diferença entre a área do retângulo original e a área do
retângulo menor   , que, juntamente, com o    formam o   . Outra
possibilidade para o cálculo daquela área é fazer o produto entre a medida do lado 
u.c., comum aos retângulos, e a diferença entre os outros lados do retângulo maior, 
u.c., e do retângulo menor ,  u.c.. Aplicando a propriedade distributiva na sentença que
surge nessa possibilidade e, em seguida, comparando-a com a sentença surgida na
primeira possibilidade, chegamos à conclusão que o produto   

 , ou

seja, um número positivo multiplicado por um número negativo dá um número
negativo.
Na segunda parte, é utilizado o mesmo retângulo, mas a área que será
calculada é de um retângulo   8 localizado em um dos cantos do retângulo original
de forma que o lado com  u.c. esteja sobre o lado de  u.c. do retângulo original. Da
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mesma maneira que, na parte anterior, existem duas formas diferentes de calcular a área
que posteriormente serão comparadas. As formas de calcular a área do retângulo
originam

as

sentenças

            

e

J    L 

J    L que, ao serem comparadas, levam o aluno a perceber que o produto
   que aparece, quando aplicamos a propriedade distributiva na segunda
sentença, o resultado obtido corresponde ao termo  da primeira, pois, o produto de
um número negativo por um número negativo é um número positivo.
A segunda justificativa foi apresentada por Colin MacLaurin (1698-1746)
em sua obra Tratado de Álgebra, na qual define a regra dos sinais, levando em
consideração que   
   

 e  é uma quantidade positiva ou negativa, portanto,

. Se   , temos:    

 Q     

. Logo,   

 Q       
, porque é preciso que os dois

termos se anulem. Assim, o produto de um número positivo por um número negativo é
um número negativo. Mas se  R , temos:    


 Q     

. Logo,   

 Q      
, porque é preciso que

os dois termos se anulem. Assim, o produto de um número negativo por um número
negativo é um número positivo.
A terceira justificativa a ser utilizada foi apresentada por Hermann Hankel
(1839-1873) em sua obra “Teorias do sistema dos números complexos”, na qual propõe
a ampliação da multiplicação de :; para :, respeitando o princípio da permanência de
formas equivalentes, que determina: qualquer forma equivalente a outra, quando
expressa em símbolos gerais deve continuar equivalente, sejam quais forem os
significados desses símbolos. Para o autor, a única multiplicação sobre :, que prolonga
a multiplicação usual sobre :; , respeitando as distributividades (à esquerda e à direita)
está conforme a regra dos sinais. Na justificativa a seguir,  significa o oposto do
número: 



    

    

     ...(I) e 

       ...(II).

equações (I) e (II), temos:     
Logo,   

  
Comparando

as

       .

.

A última justificativa foi retirada do Caderno 9 da Coleção Temas
Matemáticos do National Council of Theachers of Mathematics – NCTM, intitulado O
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sistema dos inteiros. Nessa justificativa, é sugerida a multiplicação da sequência dos
números inteiros de

até  pelo número positivo 5. Iniciando pelo produto

 e seguindo até o produto   



 pode ser observado que o primeiro fator vai

diminuindo de um em um, que o segundo fator permanece igual e que os produtos vão
diminuindo de cinco em cinco unidades. Portanto, continuando a realizar os produtos
até   

, obtemos a seguinte sequência:





  
  
  
 











Assim concluímos que o produto de um número negativo por um número
positivo é um número negativo.
Em seguida, é usada a mesma estratégia para multiplicar os números
inteiros de

a  pelo número negativo , inicialmente de 4 até 0, para que a

sequência dos produtos seja percebida e, em seguida de  a  , que geram os
produtos:
  
  
  
  
  
  
  
  
  











De acordo com a sequência anterior, concluímos que o produto de um
número negativo por um número negativo é um número positivo.
Após a apresentação das quatro justificativas da regra dos sinais para a
multiplicação com números inteiros, cada aluno deveria indicar aquela que havia
compreendeu melhor e, em seguida, justificar a escolha. Os dados coletados acerca
dessas suas indicações estão apresentados na Tabela 17.
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Tabela 17 – Escolha das quatro justificativas para a regra dos sinais pelos alunos,
segundo o nível de ensino
Natal, RN, 2010
Just. de
Just. de
Just. de
Simon
Colin
Hermann
Discriminação Stevin MacLaurin Hankel
f
3

Ensino
fundamental
Ensino médio
-Ensino
2
superior
Total
5
Fonte: Pesquisa direta

f
1

f
2

Just. do
caderno
do
NCTM
f
8

Sem
indicação

f
6

f
20

%
45

2
3

-1

7
10

---

9
16

20
35

6

3

25

6

45

100

Totais

Dos 45 sujeitos 6, todos do ensino fundamental, embora tenham feito algum
comentário, não optaram por nenhuma das quatro justificativas apresentadas, 25
consideraram a justificativa apresentada no Caderno 9 do NCTM, que usava argumentos
aritméticos, como a de mais fácil compreensão, sendo 8 do ensino fundamental, 7 do
ensino médio e 10 do ensino superior, correspondendo, respectivamente, à 40%, 77% e
62% do número de alunos de cada um desses grupos.
Do total de alunos que optaram por essa justificativa, 19 apresentaram
justificativas claras para suas escolhas. Entre as justificativas apontadas destacamos:
utilização de conteúdos já conhecidos citada por 9 alunos como, por exemplo, “[...]
operações básicas de soma e multiplicação” (S17); apresentação de exemplos fáceis por
5 alunos; emprego de uma sequência numérica por 3 alunos e utilização de linguagem
fácil compreensão por 2 alunos.
A segunda justificativa mais escolhida como de melhor compreensão foi a
de Colin MacLaurin que usava argumentos algébricos, eleita por 6 sujeitos. Apenas um
desses alunos apresentou de fato uma justificativa para sua escolha, indicando que a
considerava mais aceitável, pois, havia entendido desde o início que afirmava que “[...]
um número qualquer diminuído dele mesmo e multiplicado por uma variável, seja ela
qual for, sempre terá como resultado o zero” (S18). Os outro 5 alunos, que em suas
justificativas não foram suficientemente claros ou simplesmente citaram as regras dos
sinais, utilizaram a versão do instrumento B, na qual a justificativa de Colin MacLaurin
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vinha em primeiro lugar. Portanto, surge a dúvida se esse fato interferiu de alguma
forma na escolha feita. Essa dúvida não pode ser esclarecida na entrevista, pois, desses
alunos apenas um pertence ao grupo do ensino fundamental e não esteve presente na
escola no dia da entrevista.
A terceira justificativa em número de escolhas foi a de Simon Stevin que
utilizava argumentos geométricos, tendo sido escolhida por 5 alunos. Dois desses alunos
esclareceram que a escolha foi feita por causa da utilização de recursos geométricos, um
citando apenas a utilização de figuras e outro, referindo-se também ao cálculo de áreas.
A justificativa menos escolhida foi a de Hermann Hankel, eleita como a de
mais fácil compreensão por apenas 3 dos alunos. Um desses alunos (F2) destaca que
essa justificativa trouxe-lhe um novo conhecimento e outro, (S9), a clareza da
linguagem utilizada. Essa justificativa, assim como a de Colin MacLaurin, utiliza
argumentos algébricos, mas diferencia-se dela por sua abordagem axiomática.
Neste capítulo, apresentamos os dados coletados pelos instrumentos de
pesquisa que serão analisados qualitativamente no capítulo a seguir. Na análise faremos
a identificação dos obstáculos apontados por Glaeser (1981), nas resoluções
apresentadas pelos alunos no teste diagnóstico do instrumento A e da aproximação das
dificuldades identificadas nos sujeitos e as apontadas nos artigos do primeiro capítulo,
em termos daqueles obstáculos. Apontaremos ainda, como o trabalho com as
justificativas apresentadas no instrumento B pode ajudar os alunos a superarem esses
obstáculos.
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS NO
PERCURSO DA PESQUISA

Neste capítulo, realizaremos a análise dos dados coletados pelos
instrumentos A e B, respectivamente, Apêndice II e Apêndice IV, dentro de uma
abordagem qualitativa que, segundo Queiroz (1992), nos permite apreender o
posicionamento dos sujeitos da pesquisa em relação ao objeto de estudo. Com base nas
atividades de investigação, analisaremos os obstáculos existentes nos processos de
ensino e de aprendizagem dos números inteiros dos alunos da educação básica e do
ensino superior que participaram dessa investigação. Identificaremos que tipo de
justificativa é mais eficaz para a superação dos obstáculos apresentados historicamente,
conforme Glaeser (1981), e que também estão presentes nos processos de ensino e
aprendizagem dos números inteiros.
Este capítulo está dividido em duas partes, de acordo com os Instrumentos
A (Apêndices II) e B (Apêndice IV). Na primeira parte, analisaremos os dados
coletados pelo Instrumento A (Apêndice II), seguindo as categorias de análise que
enfocam os obstáculos epistemológicos. Na segunda parte, trabalharemos com as
justificativas coletadas no instrumento B, nas quais, cada aluno teve a oportunidade de
explicitar porque considerou uma determinada abordagem mais compreensível para ele.
Para implementar a análise dos dados e das informações coletados nas
resoluções apresentadas no Instrumento A (Apêndice II) e as justificativas elaboradas
pelos alunos para a escolha da abordagem para as regras dos sinais, retomaremos os
teóricos citados no Capítulo 1 e os obstáculos vivenciados pelos matemáticos, no
decorrer de um determinado período da história da humanidade, que foram
sistematizados por Glaeser (1981), conforme o Capítulo 2 da presente tese.
No decorrer de um período da história da humanidade, até o Século XIX,
segundo Schubring (2007), os obstáculos relacionados aos números inteiros foram
superados pelos matemáticos profissionais38. Porém, não houve imediata disseminação
38

Expressão utilizada por Schubring (2007) para designar os matemáticos pesquisadores e, portanto,
diferenciá-los da comunidade dos professores de Matemática.
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nem aceitação dos matemáticos professores39. Ecos dessa difícil aceitação são
identificados nos processos de ensino e de aprendizagem, na atualidade, quando nos
deparamos com obstáculos epistemológicos relacionados à compreensão do conceito de
números inteiros e de suas operações.
Incorporamos também, nesta análise, a teorização referente aos obstáculos
didáticos e epistemológicos de Brousseau (1976). Segundo Duroux (1982) citado por
Cid (2000), apenas os quatro últimos obstáculos indicados por Glaeser (1981) estão em
consonância com a concepção de obstáculo epistemológico retomada por Brousseau
(1976). Mesmo assim, optamos em acrescentar o segundo obstáculo – dificuldade em
dar sentido a quantidades negativas isoladas – pois entendemos que essa dificuldade
decorre da ideia de número existente até então. Esse conhecimento anterior é adequado
ao seu contexto, mas acarreta inadequações, quando usado em situações diferenciadas,
portanto, configura-se como um obstáculo epistemológico.
Focamos nosso olhar nos resultados da investigação, que, nessa primeira
parte, tem como base as cinco categorias de análise, formuladas a partir dos obstáculos
identificados por Glaeser (1981) no processo de aceitação dos números negativos.
Assim sendo, adotamos as seguintes categorias: dificuldade em dar sentido a
quantidades negativas isoladas; dificuldade em unificar a reta numérica; ambiguidade
dos dois zeros; estagnação no estado das operações concretas; desejo de um modelo
unificador. Essas categorias serão explicitadas em seguida.

4.1 Análise e Reflexões a partir dos Resultados do Instrumento A (Apêndice II)
Neste tópico, analisamos os resultados obtidos pela aplicação do
Instrumento A aos alunos do ensino fundamental, médio e superior, tendo como
parâmetro os obstáculos apontados por Glaeser (1981) que se encaixam na concepção

39

Segundo Schubring (2007, p. 7), o debate provocado pela aceitação da solução matemática do problema
de fundamentação das operações sobre o domínio estendido dos números inteiros “[...] teve lugar na
revista Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht (RfmnU) [Revista para o
Ensino da Matemática e das Ciências Naturais], fundada em 1870 pelo J. C. V. Hoffmann. [...] Esta
revista dirigia-se aos professores dessas disciplinas nas escolas secundárias dos diversos estados alemães
e foi a primeira revista dedicada inteiramente à educação matemática”.
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de obstáculo epistemológico de Brousseau (1976). O levantamento dos obstáculos
vivenciados pelos sujeitos pode ser observado no Apêndice V.

4.1.1 Identificação do obstáculo – dificuldade em dar sentido a quantidades negativas
isoladas
Como ponto de partida, tomamos a categoria dificuldade em dar sentido a
quantidades negativas isoladas, pois alguns indícios dessa dificuldade foram
observados na resolução da primeira questão do Instrumento A (Apêndice II), que
solicitava aos alunos a identificação, dentre uma lista de seis situações, daquelas nas
quais existia a possibilidade de utilização de números inteiros. Percebemos as
dificuldades dos alunos em dar sentido aos números negativos, pois 25 dos 45 sujeitos
escolheram o item, que indicava a contagem do número de alunos matriculados em uma
escola, como contexto apropriado à utilização desses números. Essa dificuldade foi
ratificada pelo baixo índice de escolha de situações adequadas: movimentação de uma
conta bancária e medição da altitude de uma cidade, que foram marcadas,
respectivamente, por apenas 17 e 11 dos 45 alunos.
Na segunda questão, que solicitava a definição do conjunto dos números
inteiros, apenas, 5 dos 45 respondentes formularam uma definição adequada e 15
definiram o conjunto dos números naturais ou de algum subconjunto deste. A
ocorrência dessas definições equivocadas confirma a dificuldade dos alunos em dar
sentido aos números negativos, revelando que alguns não conseguiram ampliar o
conjunto dos números naturais para construir o conjunto dos números inteiros. Portanto,
o conhecimento que os alunos possuíam acerca do conjunto dos números naturais atuou
como obstáculo epistemológico.
O aluno só compreende que os números negativos são menores que os
positivos, quando percebe a relação existente entre ambos, chegando assim, a dominar o
conceito de números inteiros. Para Teixeira (1993, p. 63), “[...] mergulhar nas
propriedades deste novo campo numérico envolve diferenciações progressivas que vão
permitindo que novas integrações entre os dois campos surjam”. Portanto, assim, como
ocorre, no processo histórico de construção do conceito de números negativos e de suas
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operações, nos processos de ensino e de aprendizagem, o avanço em direção à
compreensão dos números inteiros e de suas operações é gradativo e repleto de
dificuldades e obstáculos.

4.1.2 Identificação do obstáculo – dificuldade em unificar a reta numérica
Nossa segunda categoria de análise corresponde ao terceiro obstáculo
identificado por Glaeser (1981), dificuldade em unificar a reta numérica. Essa
dificuldade foi observada na resolução da quarta questão do Instrumento A (Apêndice
II), que solicitava aos alunos a distribuição adequada de seis números inteiros em uma
reta já traçada e com os pontos demarcados. Os pontos que deveriam ser marcados
correspondiam ao zero, dois números positivos e três números negativos.
Nessa questão, 21 dos 45 alunos não obtiveram êxito nas suas distribuições.
Na reta numérica, a distribuição dos números inteiros é um procedimento fundamental
para a compreensão do conceito de números inteiros, no entanto, apenas no ensino
superior, todos os alunos pesquisados acertaram essa questão. Em contrapartida, apenas
2 dos 20 alunos do ensino fundamental, conseguiram fazer a marcação adequada de
todos os números solicitados. Dos 45 alunos, 5 marcaram corretamente o zero e os
números positivos, mas marcaram os números negativos, usando o mesmo sentido
adotado para marcar os números positivos (da esquerda para a direita). Tal equívoco foi
cometido por alunos do ensino fundamental e ensino médio. Esse procedimento está
retratado na Figura 2.

Figura 2 – Marcação dos números inteiros proposta na quarta questão do Instrumento
A (Apêndice II), realizada pelo aluno F8
Fonte: Pesquisa direta
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A ocorrência do elevado índice de erros cometidos pelos alunos do ensino
fundamental, na marcação dos números negativos na reta numérica, conforme já citado,
permite-nos afirmar que o procedimento referente à escrita dos números naturais na reta
numérica, constitui um obstáculo epistemológico relativo à identificação da posição dos
números negativos. Os alunos mantiveram o mesmo sentido utilizado para a marcação
dos números naturais, tanto para os números positivos quanto para os negativos.
Outro aluno do ensino fundamental apresentou sua distribuição, como
podemos observar na Figura 3, marcando os números positivos e negativos,
respectivamente, acima e abaixo da reta numérica, já traçada na questão. Nessa
distribuição, identificamos a dificuldade do aluno em trabalhar com a reta numérica,
devido, certamente, à interferência dos contextos concretos, que são utilizados pelos
livros didáticos, com a finalidade de introduzir a ideia de números negativos: a
utilização de termômetros, altitudes de cidades e andares de prédios. Em tais contextos,
os números positivos e negativos são marcados, respectivamente, acima e abaixo de um
nível tomado de modo arbitrário como origem. Para esse aluno não existe clareza acerca
do que está sendo tomado como origem.

Figura 3 - Marcação dos números inteiros proposta na quarta questão do Instrumento
A (Apêndice II), realizada pelo aluno F16
Fonte: Pesquisa direta
Passoni (2002) propõe uma atividade constituída por uma sequência de
ensino, que minimiza a interferência do conhecimento relacionado às metáforas, tais
como: altitudes das cidades e andares de prédios, na localização dos números inteiros na
reta numérica. Tal atividade é constituída de três etapas: na primeira, o aluno desenha
um prédio com um andar térreo, 12 andares acima do térreo e 3 andares de garagem
abaixo do térreo. Na segunda, representa seu desenho em uma reta vertical com a
marcação de todos os andares do prédio e, na última, traça uma nova reta na posição
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horizontal, mantendo as mesmas marcações. Essa atividade é uma das utilizadas para a
introdução dos números inteiros.
A resolução apresentada pelo aluno F16 mantém certa aproximação com a
representação exibida por Henri Beyle (1783-1843) em sua autobiografia intitulada A
vida de Henri Brulard, publicada em 1835, na qual, usou a Figura 4 para ilustrar
números positivos e negativos e expor sua inquietação acerca do produto de dois
números negativos ser um número positivo40.

C
P

R
A

B

Figura 4 – Representação de quantidades positivas e negativas apresentada por Henri
Beyle (1783-1843) em sua autobiografia publicada em 1835
Fonte: Glaeser (1981, p. 311)
O aluno F16 não usou sua representação nas mesmas circunstâncias de
Beyle, no entanto, este fato chamou nossa atenção pela semelhança das duas
representações, que se aproximam dos obstáculos epistemológicos na concepção de
Brousseau (1976). Nessa concepção, há um paralelismo entre os obstáculos
demonstrados pelos alunos e determinados conhecimentos e saberes históricos, que se
apresentaram como obstáculos à evolução da Matemática.
Na representação do aluno F16, Figura 3, destacamos, ainda, a existência de
um obstáculo epistemológico, decorrente do seu desconhecimento acerca da marcação
dos números naturais na reta numérica. Esse aluno usou o sentido da esquerda para a
direita para marcar tanto os números positivos quanto os negativos.
40

Nessa obra, Henri Beyle afirma que é indispensável aceitar que – por – dá , pois, quando se emprega
esse resultado nos cálculos, sempre se chega a resultados verdadeiros, mas expõe sua inquietação,
apresentando a Figura 4 e questionando que, se RP é uma linha que separa positivo e negativo, e sendo
positivo o que está localizado acima dessa linha e negativo o que está abaixo, como pode o produto de
duas quantidades negativas mudar de lado? (GLAESER 1981, p. 311).
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O aluno F7 cometeu um erro em sua resposta à quarta questão, que revelou
a falta de domínio da ideia de números opostos, como podemos observar na Figura 5.

Figura 5 - Marcação dos números inteiros proposta na quarta questão do Instrumento
A (Apêndice II), realizada pelo aluno F7
Fonte: Pesquisa direta
Identificamos as dificuldades desse aluno em trabalhar com a reta numérica
nos seguintes aspectos: marcação dos números, pois consideraram apenas a sua
localização relativa à origem (à direita ou à esquerda); consideração da quantidade de
unidades que determinam a distância entre os pontos e a origem.
Essa última dificuldade nos remete à ideia de números opostos. Em relação
ao oposto de um número chamou nossa atenção a justificativa apresentada por um aluno
no item b da quinta questão. Nessa questão, os alunos deveriam marcar com V ou F três
afirmações relacionadas aos números inteiros. O item b que afirmava – O oposto de
todo inteiro é menor que o próprio inteiro – foi marcado como verdadeira pelo aluno S3
que apresentou a seguinte justificativa: “todo número positivo é maior que todo número
negativo”. Pela sua justificativa, esse aluno considera que os números opostos são
apenas os números negativos, o que constitui um equívoco.
Segundo Glaeser (1981), um dos aspectos da obra de Euler que indica a não
transposição do obstáculo referente à unificação da reta numérica é a sua representação
de um número inteiro. Em uma obra publicada em 1770, destinada a principiantes,
Euler representou um número negativo como uma letra precedida pelo sinal . Na
atualidade, tal representação é utilizada para o oposto de um número. Dessa forma, a
confusão que existe entre número negativo e oposto de um número, configura-se uma
dificuldade para os matemáticos antigos e apresenta-se como obstáculo epistemológico
para os alunos nos dias de hoje.
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A compreensão dos números negativos avança de modo gradual por
abstrações e generalizações. Esse avanço acontece na medida em que o aluno percebe
que os números negativo são menores do que os positivos e, por conseguinte, existe um
ponto a partir do qual os números negativos e positivos se originam. A consideração
desse ponto de origem torna necessária uma nova ampliação em relação aos números
naturais, o que se constitui em mais um obstáculo.

4.1.3 Identificação do obstáculo – ambiguidade dos dois zeros
O obstáculo originado pela ambiguidade dos dois zeros, indicado por
Glaeser (1981) dificultou a aceitação dos números negativos, pois a ideia de zero nos
números naturais está baseada no significado de ausência de quantidade, ou seja, zero
absoluto. Esse significado dificultou a aceitação do zero origem, pois não se concebia
uma quantidade menor do que o nada absoluto.
A consideração do zero como origem, segundo Teixeira (1993), elimina o
isolamento dos conjuntos dos números positivos e negativos, integrando-os em um
sistema, no qual a oposição entre os números positivos e negativos determina as suas
regras. Esse novo sistema mais abrangente incorpora a oposição entre números
positivos e negativos, como uma qualidade, portanto, os números inteiros não
representam objetos contáveis, mas realidades reversíveis. Nessa perspectiva,
identificamos uma estreita relação da aceitação de um novo significado para o zero
como com a dificuldade em unificar a reta numérica.
A ambiguidade dos dois zeros pode ser percebida em alguns sujeitos no
item c da quinta questão, no qual consta a seguinte afirmativa: o zero é um inteiro não
negativo. Nas justificativas ligadas a esse item apresentadas por dois alunos, ocorreu a
permanência do significado do zero relacionado aos números naturais, o zero absoluto.
Dois alunos manifestaram essa estagnação, quando afirmaram em suas justificativas:
“zero é inteiro não negativo porque ele não vale nada” F4 [Grifos nossos]; “ele não tem
função é um número sem valor” M2 [Grifos nossos]. Portanto, observamos nesses
alunos a ocorrência de um obstáculo epistemológico à compreensão dos números
inteiros entre alunos do ensino fundamental e médio.
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4.1.4 Identificação do obstáculo – estagnação no estado das operações concretas
Alguns erros identificados na quinta questão, mencionada no item anterior,
chama a atenção para a confusão que alguns alunos fazem acerca dos sinais operatórios
e predicados. Nessa questão, 9 dos 45 alunos marcaram como falso o item a que
afirmava ser todo inteiro negativo menor que todo inteiro positivo. Dentre as
justificativas apresentadas para a falsidade desse item, enfatizamos as que indicam a
igualdade de valor entre números negativos e positivos. O aluno F6 afirmou: “porque o
sinal não muda o número” e S21, que “os números inteiros têm os mesmos valores,
mudando apenas o sinal”. Ao ser entrevistado, o aluno F6 esclareceu que ao afirmar que
o sinal não mudava o número, estava indicando que o sinal muda apenas o que vai ser
feito com esse número e não o seu valor. Tais alunos não reconheceram os sinais
predicados dos números inteiros, pois consideraram apenas os operatórios.
Diante disso, inferimos que, assim como alguns matemáticos, mencionados
no Capítulo 2, esses alunos não tinham clareza dos dois tipos de sinais. Essa confusão
deveu-se grande parte por aqueles matemáticos permanecerem atrelados à metáfora que
associava positivo ao aumento e negativos à diminuição. Essas metáforas, além de
atuarem como obstáculos à compreensão dos significados atribuídos aos sinais + e ,
dificultaram também a compreensão da multiplicação.
A desconsideração dos sinais predicados também pode ser observada na
respostas de dois alunos na terceira questão, que solicitava, em dois itens, a indicação da
diferença, inicialmente, entre os termos não negativo e positivo e, em seguida, entre os
termos não positivo e negativo. No primeiro item, o aluno M1 afirmou que “quando um
número não está negativo podemos dizer que ele é positivo e é usado o sinal da adição”.
O aluno F13 indicou, no segundo item, que “não positivo é quando não ganha nada e o
negativo é também quando não ganha nada”. Nas respostas desses dois alunos,
identificamos que eles consideram os sinais predicados como sinais operatórios,
havendo, portanto, uma recorrência desse tipo de erro nos níveis de ensino fundamental
e médio.
Reafirmamos que as justificativas acima referidas revelaram que há, nesses
alunos, uma estagnação no estado das operações concretas, semelhante à identificada
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por Glaeser (1981) nos matemáticos até o Século XIX, considerada como o quinto
obstáculo na evolução histórica da noção de número negativo e de suas operações.
Tal obstáculo só foi superado, segundo Glaeser (1981), com o abandono da
busca de uma explicação metafórica para os números relativos na natureza. Nessa
perspectiva, Peacock e Hankel assumiram que os números relativos não foram
descobertos, mas inventados e imaginados e, consequentemente, aceitaram que as regras
dos sinais não podem ser provadas, pois são convenções escolhidas de modo arbitrário.
A ratificação ao obstáculo epistemológico, estagnação no estado das
operações concretas, pode ser identificada pelas abordagens oferecidas por alguns livros
didáticos ao trabalharem a adição, a subtração e ainda alguns casos de multiplicação41,
através de contextos metafóricos tais como: movimentação bancária, variação de
temperatura, saldo de gols e altitudes de cidades. Devido às escolhas feitas pelos autores
de diversos livros didáticos que são seguidas pelos professores, a estagnação no estado
das operações concretas constitui-se também um obstáculo didático, uma vez que se
caracterizam, segundo Brousseau (1976), pelas escolhas do sistema educativo.
Para a superação desse obstáculo por parte do aluno, faz-se necessário a
percepção de que o número inteiro é um operador com duplo sentido. Segundo Teixeira
(1993), esses números representam tanto uma quantidade escalonada quanto as
transformações dadas em dois sentidos, ou seja, esses números podem indicar o valor
numérico das posições ou deslocamento que transforma uma posição em outra.
Devido às propriedades do sistema dos números inteiros, surge a
necessidade de uma nova ampliação, agora, em relação aos significados das
operações42. Nesse sentido, a adição deixa de significar apenas um acréscimo,
assumindo também o significado de associação ou composição, enquanto a subtração
exige, além das ideias de tirar e completar, uma ação baseada na abstração do invariante
de inversão.

41

Iezzi; Dolce; Machado (2009) ilustram a multiplicação de um número positivo por um número negativo
através do débito de parcelas iguais.

42

A ampliação dos significados das operações com os números inteiros foi apresentada no Capítulo 1 da
presente tese.
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As diferentes associações de números positivos e negativos possibilitam a
abstração da ideia de operador, que origina transformações de acordo com os números
que estão sendo associados. Assim, as regras relacionadas às operações com números
inteiros são alcançadas de maneira espontânea.
Convém percorrer o caminho natural que leva à observação das
regularidades nas operações com os números inteiros e, consequentemente, ao
estabelecimento das regras que são generalizadas a partir dessas propriedades. Desse
modo, evitamos que os alunos fiquem confusos em relação às regras que regem essas
operações. Dentre essas confusões, citamos a sobregeneralização da regra para a
multiplicação de números inteiros, mencionada no Capítulo 3. Na multiplicação de
números inteiros, o produto de números com mesmos sinais é positivo e produto de
números com sinais diferentes é negativo. Como o ensino da multiplicação é posterior
ao da adição e da subtração, os alunos tomam as últimas informações como válidas para
todas as operações anteriores.
Além dos erros provocados pela sobregeneralização, observamos também
inconsistências nos procedimentos que os alunos utilizam nas resoluções das operações
com números inteiros. Essa inconsistência pode ser ilustrada por muitas das resoluções
formuladas pelos alunos para as operações propostas, na sétima questão do
Instrumento A (Apêndice II). O aluno F15 ao justificar a resolução   
 indicou: “somei porque a conta é de somar”. Na operação   
apresentou como resposta  e, em sua justificativa, declarou “somei e simplifiquei”.
Ao ser solicitado durante a entrevista que esclarecesse o que significava a simplificação,
indicou que simplificar correspondia a tirar os parênteses e que, para tanto, precisava
fazer o jogo dos sinais. Mesmo tendo eliminado corretamente os parênteses e, portanto,
chegado à expressão   , somou os valores, porque como havia informado, a
conta era de somar.
Essa mesma justificativa foi usada pelo aluno F15 em todas as adições e, de
forma equivalente, nas subtrações, pois indicou que havia subtraído, porque a conta era
de subtrair. Na subtração     realizou adequadamente a eliminação dos
parênteses, escrevendo   , mas apresentou como resposta , como afirmou
em entrevista, “subtrai porque era uma conta de subtrair e usou o sinal + porque sinais
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iguais dá +”. Procedimentos semelhantes foram identificados nas resoluções de muitos
sujeitos.
Os erros cometidos pelos sujeitos da pesquisa evidenciam a necessidade de
um trabalho de construção do conceito de números inteiros e de suas operações, voltado
para o delineamento de um caminho que possibilite ao aluno alcançar uma
aprendizagem significativa sobre os números inteiros. A proposta de Passoni (2002) de
trabalhar com os números inteiros através de uma sequência de ensino, comentada no
Capítulo 1, revela que a construção do conceito de números inteiros e de suas operações
pode ser alcançada de forma gradativa e significativa. Em sua proposta, a introdução
aos números inteiros é feita por meio de metáforas que levam à representação dos
números inteiros na reta numérica e, aos poucos, atividades de simbolização vão sendo
introduzidas. Em sua proposta, uma série de atividades é desenvolvida até alcançar as
operações de adição e subtração. Sua proposta enfoca apenas as operações de adição e a
subtração de números inteiros, pois foi pensada para ser aplicada aos alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental, tornando-se uma possibilidade de prevenção de
obstáculos, pois o aluno irá compreender o conceito desses números e de parte de suas
operações.
Nessa mesma perspectiva, citamos também o trabalho desenvolvido pelo GRio, relatado por Baldino (1996), baseado nos três jogos descritos no Capítulo 1. Tratase de uma alternativa de estabelecer um campo intermediário entre a utilização de
metáforas e analogias e a abstração necessária para tratar as operações com números
inteiros de forma axiomática.

4.1.5 Identificação do obstáculo – desejo de um modelo unificador
A nova postura diante das regras dos sinais assumida por Peacock e Hankel,
à qual nos referimos anteriormente e, a elaboração do Princípio da Permanência de
Formas Equivalentes promovem a superação do sexto obstáculo identificado por
Glaeser (1981), o desejo de um modelo unificador. Isso significa a busca de um
modelo concreto, que vale tanto para o domínio aditivo quanto para o multiplicativo dos
números inteiros.

118

Nos livros didáticos atuais, constam quatro abordagens diferentes para as
operações com números inteiros: a que trata de todas as operações com contextos
concretos ou com material manipulável; a que adota a adição e a subtração com o uso
apenas de contextos concretos, mas modifica seu enfoque, quando trabalha a
multiplicação e a divisão, pois aplica as propriedades matemáticas; a que usa contextos
concretos para a adição, a subtração e parte da multiplicação, aplicando propriedades
matemáticas, apenas, em alguns casos de multiplicação, por exemplo: produto de
número negativo por positivo e produto entre dois números negativos; e ainda, a que faz
a aplicação das propriedades das operações tanto na adição e subtração quanto na
multiplicação e divisão.
O livro didático adotado no 7º ano do ensino fundamental da escola
pesquisada43 utiliza a primeira abordagem44. Mesmo assim, todos os alunos
investigados, nesse nível de ensino, não apresentaram, em nenhum dos itens da sétima
questão45 do Instrumento A (Apêndice II), as resoluções e as justificativas, que
envolviam contextos concretos, portanto, basearam-se exclusivamente na aplicação de
regras pré-estabelecidas. Isso se repetiu na quase totalidade dos alunos dos outros dois
níveis de ensino, mas houve uma exceção: em algumas resoluções, o aluno S9 justificou
parte das suas operações, mencionando a reta numérica, embora não tenha explicitado
sua resolução.
A insistência dos alunos do 7º ano contrapõe-se à abordagem observada no
livro didático46 adotado na escola pesquisada, que utiliza contextos concretos para
trabalhar a adição e a subtração e material manipulável para a multiplicação. A
utilização insistente de regras pré-estabelecidas nos remete à prática dos professores.
Embora o livro didático use contextos concretos para introduzir algumas das operações,
nem sempre essa abordagem é seguida pelos professores, que, na exercitação dessas
43

Bigode (2008).
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O livro adotado utiliza, no início, os contextos de movimentação bancária e variação de temperatura
para a adição e subtração, respectivamente, e, em seguida, utiliza as barras chinesas pretas e vermelhas
para a adição, a subtração e a multiplicação. No segundo volume de sua coleção, o autor optou por não
trabalhar com a divisão de números inteiros.
45

A sétima questão solicitava que onze operações com números inteiros fossem realizadas e que as
resoluções fossem acompanhadas por suas respectivas justificativas.
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Bigode (2008).
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operações, privilegiam a aplicação de regras pré-estabelecidas. Tal procedimento passa
a ser reproduzido pelos alunos, tornando-se um obstáculo didático.
A postura dos alunos pesquisados mediante a resolução de operações com
números inteiros reflete a abordagem dos professores fundamentada prioritariamente na
perspectiva didático-pedagógica mnemônico-macanicista. Segundo Miguel; Vilela
(2008) essa postura do professor está baseada na rapidez, comodidade e precisão dos
resultados obtidos nos cálculos e na eficiência das técnicas algorítmicas de cálculo
escrito, que constituem os argumentos pragmáticos dessa perspectiva.
O desejo de um modelo concreto unificador não foi observado nos
resultados dos dados obtidos no Instrumento A (Apêndice II). Essa constatação
decorre da perspectiva mnemônica-mecanicista presente na prática pedagógica, pois
privilegiam a aplicação de regras pré-estabelecidas na exercitação das operações com os
números inteiros. Tal procedimento passa a ser reproduzido pelos alunos, tornando-se
um obstáculo didático.
Com a análise dos dados coletados no Instrumento A percebemos que é
indispensável trabalhar com rigor a conceituação dos números inteiros, pois 29 dos 45
alunos pesquisados apresentaram alguma dificuldade em dar sentido aos números
negativos e 19 demonstraram insegurança no trabalho com a reta numérica, conforme
Apêndice V. Além da atenção que deve ser dada aos conhecimentos prévios dos alunos
para impedir, que funcionem como obstáculos epistemológicos à aprendizagem de
números inteiros, é necessário ter cuidados especiais com a forma de introduzir tal
conteúdo, evitando assim, que os recursos utilizados se tornem um obstáculo didático à
aprendizagem.

4.2 Análise dos Dados Coletados pelo Instrumento B (Apêndice IV)
Com este instrumento, procuramos identificar, em que medida o aluno dos
níveis de ensino fundamental, médio e superior, seria capaz de compreender
justificativas para a regra dos sinais na multiplicação de números inteiros, mais
especificamente, o produto entre dois números negativos. Para tanto, apresentamos-lhe
quatro justificativas, descritas no Capítulo 3, para as regras dos sinais, para que cada
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aluno escolhesse a que julgasse mais compreensiva e, em seguida, justificasse sua
escolha.
Convém lembrar que o Instrumento B (Apêndice IV) foi apresentado em
quatro versões diferentes, constando das mesmas justificativas, porém, com diferentes
ordens de apresentação, conforme indicamos anteriormente. As justificativas utilizadas
contemplavam as abordagens aritmética, geométrica e algébrica, sendo uma justificativa
com a abordagem aritmética, outra com a abordagem geométrica e duas com a
abordagem algébrica.
Nesse tópico, analisaremos as explicações dos alunos para a escolha da
justificativa mais compreensível para ele. Para tanto, continuamos tomando como
parâmetro as categorias apontadas no item anterior, levando em consideração que tipo
de abordagem é mais compreensível para os alunos e é mais eficaz para a superação dos
obstáculos registrados historicamente e que se impõem aos alunos da atualidade. As
explicações dos alunos para suas escolhas estão organizadas em subitens.

4.2.1 Alunos que escolheram a justificativa apresentada por Hermann Hankel47 em 1867
Como foi apresentado no Capítulo 2, Hermann Hankel elaborou uma
axiomatização que resolveu definitivamente os problemas que giravam em torno dos
números inteiros e que tanto dificultaram a aceitação desses números. Essa
axiomatização tornou possível a elaboração de uma justificativa definitiva para as regras
dos sinais na multiplicação. A justificativa de Hankel possui importância histórica,
porém foi a menos compreendida pelos alunos, tendo sido indicada apenas por três dos
sujeitos da pesquisa, dois do ensino fundamental e um do ensino superior como a de
mais fácil entendimento.
O aluno F2 explicou a indicação dessa justificativa, destacando o seu
aspecto inovador, pois afirmou: “eu escolhi essa justificativa porque eu aprendi mais um
cálculo”, enquanto F28 destacou a utilização que essa justificativa faz do oposto do
número. O aluno do ensino superior S9 nos faz perceber pela sua explicação que tem a

47

A abordagem axiomática foi apresentada por Hermann Hankel e por George Peacock.
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mente preparada para uma abordagem axiomática, quando afirma que apontou a referida
justificativa como a de mais fácil compreensão, “pela sua forma de se expressar acredito
que é a mais fácil”.
Destacamos que nenhum desses alunos usou a versão, na qual essa
justificativa era a primeira a ser apresentada, portanto, consideramos que suas
indicações foram direcionadas apenas pelos aspectos apontados em suas explicações.
O baixo índice de indicação da justificativa com argumentos algébricos com
suporte axiomático elaborada por Hankel adverte-nos para o cuidado que devemos ter
em relação às nossas escolhas didático-metodológicas. A escolha desse tipo de
abordagem pode incorrer em um obstáculo didático.

4.2.2 Alunos que escolheram a justificativa apresentada por Simon Stevin na obra
“Aritmética” publicada em 1625
A justificativa com abordagem geométrica de Simon Stevin foi a segunda
com menor índice de indicação, tendo sido apontada como proporcionadora de
compreensão das regras dos sinais por apenas cinco alunos. Assim como na justificativa
anterior, não houve indicação por parte de nenhum aluno do ensino médio. Destacamos
que, nesse item, três dos cinco alunos, que o indicaram, usaram a versão do instrumento
no qual essa justificativa era a primeira a ser apresentada e os outros dois, usaram a
versão na qual a justificativa era a segunda a ser exposta. Esses dados sugerem uma
possível interferência da posição de apresentação na indicação feita por esses alunos.
Apenas dois alunos assinalaram em suas explicações aspectos ligados à
abordagem geométrica dada a essa justificativa tinha sido o fator responsável por suas
indicações. Apresentamo-las a seguir:
Pois enfatiza figuras e demonstrando a regra da multiplicação onde:
número negativo multiplicado por número positivo dá um número
negativo, número negativo multiplicado pelo número negativo dá um
número positivo (S21). [Grifos nossos]
A maneira que eu achei melhor foi a primeira pois mostra a forma
certa de calcular uma medida geométrica de formas e de áreas
também podem ser escritas de outras maneiras: com a propriedade
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distributiva. Aprendi que o produto de um numero negativo por um
numero negativo é um numero positivo (F7). [Grifos nossos]

O aluno F7 também destaca a utilização da propriedade distributiva, mas
como essa propriedade também foi aplicada nas justificativas de MacLaurin e Hankel,
consideramos que o aspecto geométrico dessa justificativa tenha sido o que mais
interferiu em sua indicação.
Outras explicações foram dadas por outros alunos. Embora na sua
explicação tenha apenas reproduzido com outras palavras a regra dos sinais para a
multiplicação: “eu entendi a justificativa de Stevin porque se dois sinais diferentes
estiver no mesmo canto o resultado é menos e se dois sinais iguais estiver no mesmo
canto o sinal é mais”, F6 informou, na entrevista, que sua escolha aconteceu, pois “a
justificativa explica mais detalhadamente os sinais + e ” e, F4 indicou essa
justificativa “porque ela explica melhor porque ela começou a ser apresentada a partir
de outros matemáticos que buscaram provas para essa regra e também ela foi uma das
primeira a ser apresentada”.
A explicação do aluno F4 nos remete às possibilidades de uma abordagem
histórica nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática. De acordo com Brito
et al (2005), essa abordagem histórica possui uma preocupação pedagógica, pois
apresenta finalidades diretamente relacionadas com a prática de sala de aula, a saber:
suscitar problemas que possam originar discussões sobre dúvidas apresentadas
frequentemente pelos alunos, proporcionar a utilização de procedimentos diferentes dos
que possuem considerável hegemonia no ensino de Matemática e debater aspectos
internos à Matemática existente na construção histórica do conhecimento.

4.2.3 Alunos que escolheram a justificativa apresentada por Colin MacLaurin em 1748
A justificativa de Colin MacLaurin possuiu o segundo maior índice de
indicação com 6 alunos, que a consideram como a de mais fácil compreensão. Como foi
mencionado no Capítulo 3, supomos que a utilização, por 5 desses alunos, da versão do
instrumento B (Apêndice IV), na qual essa justificativa era a primeira a ser apresentada
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tenha interferido, pelo menos em parte deles, nas suas indicações. Dois desses alunos
indicaram que já conheciam essa justificativa:
A justificativa de maclaurin porque ela eu já conhecia porque a
professora ensinou a justificativa. Porque eu já estudei e fiz a pesquisa
com ela (F22).
Porque eu já conhecia (M3).

Verificamos que esses alunos não tiveram contato com essa justificativa,
pois a professora do 7º ano da escola pesquisada, não havia trabalhado com esse
conteúdo. Essa informação refere-se tanto ao aluno do ensino fundamental quanto o do
ensino médio, pois, este cursou o 7º ano na escola pesquisada, segundo os dados
coletados na primeira parte do Instrumento A (Apêndice II).
O aluno S18, que não se inclui no grupo dos 5 alunos mencionados há
pouco, destacou o ponto de partida da justificativa, revelando que possuía maior
propensão aos argumentos algébricos:
Parece mais plausível, pois desde o início da tese consigo entender
que um número qualquer diminuído dele mesmo e multiplicado por
uma variável, seja ela qual for, sempre terá como resultado o zero
(S18).

Essa propensão também pode ser percebida no aluno S7, que, mesmo tendo
usado a versão que possuía essa justificativa em primeira colocação, informou que a
indicou “pois achei mais específico ou seja ‘claro’ no entendimento e desenvolvimento”
S7 [Grifos do sujeito].
Dessa forma, observamos que apenas os alunos do ensino superior
conseguiram compreender a justificativa de MacLaurin. Diante disso o professor precisa
ter cuidado, quando adota uma determinada abordagem para não transformá-la em um
obstáculo didático.
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4.2.4 Alunos que escolheram a justificativa apresentada no caderno do National Council
of Theachers of Mathematics – NCTM
A justificativa apresentada no caderno 9 do NCTM, apontada por 25 dos 45
alunos como a de mais fácil compreensão, utiliza uma abordagem aritmética para a
justificativa da regra dos sinais. Em 9 das 25 explicações para essa indicação, os alunos
mencionaram de alguma forma, explicita ou implicitamente, que essa justificativa fazia
uso de conhecimentos que eles já possuíam. Explicações de alguns desses alunos
ilustram esse fato:
A que eu compreendi melhor foi a primeira justificativa porque eu
conhecia um pouquinho a matéria (F3). [Grifos nossos]
Porque explica melhor o que eu estou estudando nestes últimos
anos e é o que é melhor explicando na forma de resolver de hoje em
dia (M9). [Grifos nossos]
Uma vez que ela parte de um princípio mais demonstrativo e objetivo,
onde a dedução final parte de cálculos conhecidos (S20). [Grifos
nossos]

Essas explicações nos remetem a uma preocupação bastante observada em
pesquisas que tratam dos processos de ensino e aprendizagem e, em especial do
conceito de números inteiros e de suas operações – a importância dos conhecimentos
prévios dos alunos. Nesse sentido, Nascimento (2004) adverte que muitas das
dificuldades na aprendizagem sobre os números inteiros têm origem nesses
conhecimentos. Essa preocupação apóia-se na ideia de obstáculo epistemológico de
Brousseau (1976), pois estão em íntima relação com os conhecimentos anteriores, que
se manifestam através de erros persistentes.
A importância dos conhecimentos prévios dos alunos vai além da
possibilidade de corresponderem a obstáculos epistemológicos, pois, conforme consta
nos PCNs (BRASIL, 1998), em relação ao ensino dos números inteiros, os alunos já
possuem uma noção intuitiva de números negativos, decorrentes de situações práticas.
Portanto, esses conhecimentos prévios devem ser levados em conta pelos professores na
hora de suas escolhas didático-metodológicas. Precisamos ter sempre em mente que a
função da escola é, segundo Brito et al (2005, p. 11), “[...] promover a integração de
novos significados aos conhecimentos matemáticos prévios dos alunos, escolares ou
não, favorecendo novas sínteses rumo a um saber cada vez mais científico”.
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Alguns alunos foram mais incisivos ao dizerem que essa justificativa trazia
conteúdo já conhecido:
Eu escolhi a terceira justificativa porque é parecido do que eu já
estudei e porisso eu aprendi (F13);
Eu já tinha visto a professora ensinando essa justificativa (F13 em
entrevista).
A terceira justificativa porque estamos estudando essa desde o começo
do 2º bimestre e eu vi muitas coisas. Sobre essa justificativa eu já
conhecia (F15).

Essas colocações foram confirmadas com a constatação através de uma
consulta ao livro48 didático adotado. Convém ressaltar que, apenas, dois alunos
reconheceram-na mesmo que a professora tenha seguido a orientação do livro didático
de ilustrar a regra dos sinais pela construção de uma sequência, como pode ser
observada na justificativa do caderno do NCTM.
Merece destaque o fato da explicação de 8 alunos para a compreensão dessa
justificativa estar relacionada com a utilização de sequências numéricas ou de exemplos
de fácil entendimento, o que pode ser observado nas seguintes explicações:
A terceira justificativa porque ela é melhor de entender e também
porque ela vai na sequência dos números exemplo se for 4 até 
vai 8888  8 8 8  por isso eu acho a justificativa melhor de
se entender que as outras (F29). [Grifos nossos]
Pois ela explica melhor e mostra exemplos fáceis de entendermos
(M13). [Grifos nossos]
Porque mostra visão mais simplificada e restrita aos números (S4).
[Grifos nossos]

Percebemos, na justificativa do aluno F29, indícios da dificuldade desse
aluno em trabalhar com a reta numérica, pois ele não segue o mesmo padrão para
apresentar os números que estão sendo utilizados na sequência e, também por ter
omitido o zero. A aproximação existente entre as sequências numéricas utilizadas ou
originadas nas multiplicações dessa justificativa sugere a possibilidade de eficácia na
superação do terceiro obstáculo apontado por Glaeser (1981), dificuldade em unificar a
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reta numérica e, por conseguinte, favorecer também a do quarto obstáculo, por trabalhar
com uma situação, na qual se faz necessário a utilização do zero origem.
Tais explicações foram apresentadas por alunos dos três níveis de ensino,
indicando que até mesmo alunos dos ensinos médio e superior, dos quais se espera um
nível mais elevado de abstração, têm seus processos de compreensão ainda muito
ligados à aritmética. Essa observação pode ser ratificada pela seguinte explicação:
Pois é a mais fácil de ser compreendida por ser utilizado apenas
operações básicas de soma, multiplicação e divisão (S17).

Quando esse aluno se refere às operações básicas como adição,
multiplicação e divisão revela que adota exemplos numéricos para realizar tais
operações. Lembramos que essas operações estão também presentes em todas as outras
justificativas, porém com outras abordagens.
A justificativa do caderno do NCTM foi classificada como uma abordagem
com argumento aritmético, mas vislumbramos nela uma das ideias da Álgebra, (a
Álgebra como Aritmética generalizada). Segundo Usiskin (1994), essa concepção de
Álgebra considera as variáveis como generalizadoras de modelos. Nas sequências
apresentadas, nessa justificativa para as regras dos sinais, acontecem generalizações,
que tornam possível a compreensão das seguintes propriedades:   <
  <

< e

<. A presença de uma das ideias da Álgebra na justificativa indicada

como a de fácil compreensão pela maioria dos alunos, abre espaço para a utilização
também de justificativas com argumentos algébricos contanto que seja proporcionada
aos alunos uma transição entre essas duas abordagens, que os leve a percorrer o
caminho natural que conduza à abstração que foi mencionado anteriormente.
Dessa forma, caracteriza-se no processo de construção do conhecimento, o
respeito aos conhecimentos já construídos pelos alunos, e a sua utilização como ponto
de partida para a construção de novos conhecimentos, evitando assim, o surgimento de
possíveis obstáculos epistemológicos que surgiriam de conhecimentos já adquiridos.
Com base na análise dos dados coletados no Instrumento B (Apêndice IV),
tiramos algumas conclusões: a justificativa apresentada por Hermann Hankel é
considerada a mais eficiente, no processo histórico de legitimação dos números
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negativos e de suas operações, mas, nos processos de ensino e aprendizagem dos
números inteiros com alunos da atualidade, a justificativa apresentada no Caderno 9 do
NCTM mostrou-se mais eficaz na opinião dos alunos. Convém salientar, que em tal
justificativa, foram utilizados argumentos aritméticos. Contudo, uma análise mais
apurada pode ser feita pautada nas informações contidas na Tabela 18 que apresenta a
indicação dos obstáculos vivenciados pelos alunos, que indicaram as respectivas
justificativas para a regra dos sinais na multiplicação dos números inteiros. Lembramos
que muitos os alunos enfrentaram mais de um obstáculo como pode ser observado no
Apêndice V.
Tabela 18 – Justificativas formuladas pelos alunos para a regra dos sinais versus
obstáculos apontados por Glaeser (1981)
Natal, RN, 2010
Total de
alunos por
justificativa

Alunos que
enfrentaram
o obstáculo
2

Alunos que
enfrentaram
o obstáculo
3

Alunos que
enfrentaram
o obstáculo
4

Alunos que
enfrentaram
o obstáculo
5

Alunos que
enfrentaram
o obstáculo
6

5

3

2

1

3

--

Colin
MacLaurin

6

4

1

1

--

--

Hermann
Hankel

3

2

2

2

--

--

Caderno 9
do NCTM

25

16

9

3

4

--

4

5

2

1

--

29

19

9

8

--

Justificativas
Simon
Stevin

Não
escolheram
6
justificativa
Total
45
Fonte: Pesquisa direta

Todos os alunos que indicaram as justificativas de Colin MacLaurin e
Hermann Hankel, com abordagem algébrica, não apresentaram em suas resoluções o
enfrentamento do obstáculo estagnação no estado das operações concretas. Isso indica
que não há necessidade de utilização para esses alunos de uma justificativa com
argumentos aritméticos. Em contrapartida, todos os alunos que indicaram a justificativa
de Simon Stevin, que recorria a uma abordagem geométrica, enfrentaram, de alguma
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forma, esse obstáculo, sentindo necessidade de algum tipo de representação para
justificar a regra dos sinais.
Um destaque merece ser dado ao fato da maior parte dos alunos que
enfrentaram os obstáculos terem indicado como justificativa mais compreensível a de
abordagem aritmética. Isso indica que essa deveria ser a primeira justificativa utilizada,
contudo, a preferência pelas outras justificativas por parte de alguns alunos a
necessidade de diversificação na escolha da abordagem que será usada na justificativa
da regra dos sinais, para facilitar aprendizagem de maior número de alunos. Tal
posicionamento suprirá as diversas necessidades, que foram reveladas pela
heterogeneidade na escolha por grupos de alunos das quatro justificativas, constantes no
Instrumento B.
No decorrer deste capítulo, no qual analisamos os resultados das atividades
de investigação, atingimos uma compreensão maior do nosso objeto de estudo –
dificuldades no ensino da multiplicação dos números inteiros, com ênfase no   
. Identificamos os obstáculos existentes nos processos de ensino e de aprendizagem
dos números inteiros, que desafiam os alunos dos níveis de ensino fundamental, médio e
superior. Além disso, constatamos que, nos processos de ensino e aprendizagem desses
números, as justificativas das regras dos sinais para a multiplicação, que foram eficazes
na superação dos obstáculos impostos historicamente aos matemáticos do passado,
também o foram no presente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese é constituída da tentativa de apreender, em que medida, os desafios
e dificuldades, interpostos ao ensino e aprendizagem dos números inteiros, em especial
a multiplicação entre números negativos, correspondem aos obstáculos registrados na
História da Matemática e, como as diversas abordagens para as regras dos sinais
possibilitam a superação desses obstáculos.
As leituras realizadas nos dois primeiros anos do doutoramento e o
mergulho na obra de George Peacock levaram-nos à decisão de estabelecer como foco
da pesquisa a interferência da axiomatização, presente em sua obra, na legitimação dos
números negativos e de suas operações, especialmente o produto de dois números
negativos. A pesquisa partiu da problematização fundamentada pelos questionamentos
lançados por Glaeser (1981), percorreu uma retrospectiva histórica acerca dos números
negativos até alcançar a contribuição de George Peacock e Hermann Hankel para o
tema e finalizou com um trabalho de campo com uma amostra de alunos dos três níveis
de ensino: fundamental, médio e superior. O trabalho de campo verificou qual o tipo de
abordagem dada ao produto de dois números negativos foi mais aceita pelos alunos: a
aritmética, a geométrica, a algébrica ou a axiomática.
As atividades de pesquisa, enraizadas na nossa experiência docente, foram
desenvolvidas com a finalidade também de identificar o processo de evolução da
construção do conhecimento. Aplicamos, inicialmente, um mesmo teste diagnóstico,
que continha situações envolvendo o conceito de números inteiros e suas operações, aos
alunos dos três níveis de ensino, com a intenção de perceber o grau, a fixação e o
estabelecimento deste conhecimento. Em seguida, aplicamos um segundo instrumento
com a intenção de identificar qual abordagem dada à justificativa para a regra dos sinais
foi mais bem compreendida pelos alunos e, em que medida, essa justificativa torna
possível a superação dos obstáculos presentes nos processos de ensino e aprendizagem
desse conteúdo.
Com o intuito de fugir do senso comum e ultrapassar o “saber da
experiência”, buscamos respaldo teórico nos relatos de diversas pesquisas
desenvolvidas por professores de Matemática e na produção científica dessa área. Nos
relatos de pesquisa, constatamos que a construção do conhecimento de Matemática, em
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relação aos números inteiros, tem mais êxito e obtém maior consistência, quando se
baseia em situações do cotidiano do aluno e valoriza os seus conhecimentos prévios. Na
produção científica, percebemos que, a construção do conhecimento necessita de um
esforço permanente, voltado para reflexão/ação/reflexão a partir da realidade concreta,
mas tendo em vista o aprimoramento da capacidade de elaborar abstrações voltadas para
a teoria.
Tendo como respaldo a sistematização teórica acima referida, examinamos
os dados e informações obtidos no decorrer das atividades investigativas e constatamos
que os alunos dos três níveis de ensino têm dificuldades: em investigar e compreender o
conteúdo de ensino; em desenvolver um raciocínio lógico-matemático e, sobretudo, em
estabilizar os conhecimentos dessa área.
A análise do Instrumento A possibilitou a identificação de obstáculos
relacionados a quatro das cinco categorias de análise, que foram estabelecidas com base
nos obstáculos apontados historicamente por Glaeser (1981) e, na concepção de
obstáculo epistemológico em Brousseau (1976).
A dificuldade em dar sentido a quantidades negativas isoladas foi
identificada através dos dados coletados nas questões 1 e 2 desse instrumento. Nessas
questões, os alunos manifestaram inconsistência na construção do conceito de número
negativo, no uso do conceito de números naturais já incorporados como obstáculo
epistemológico à construção do conceito de números inteiros.
A dificuldade em unificar a reta numérica foi amplamente observada na
quarta questão, na qual os alunos deveriam marcar alguns números inteiros numa reta já
traçada e com os pontos demarcados. Nessa categoria, identificamos amplamente um
obstáculo epistemológico relacionado à anterior estruturação do conjunto dos números
naturais. Os erros cometidos pelos alunos estavam relacionados ao sentido utilizado na
marcação dos números negativos. Nessa categoria, foi verificada grande aproximação
entre o erro cometido por um aluno e uma representação utilizada por Henri Beyle em
1835, o que reforça o paralelismo, apontado por Brousseau (1976), existente entre os
obstáculos epistemológicos observáveis nos processos de ensino e aprendizagem e os
obstáculos presentes na construção histórica do conhecimento.
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A categoria – ambiguidade dos dois zeros – surgida da dificuldade de
aceitação do significado atribuído ao zero relacionado à criação dos números negativos,
o zero origem, que se confrontou com a ideia de zero absoluto presente no conjunto dos
números naturais, foi identificada, mesmo que discretamente, nas justificativas
apresentadas por alguns alunos para a falsidade do item o zero é um número não
negativo da quinta questão. Em suas justificativas, esses alunos afirmaram que o zero
não vale nada.
A estagnação no estado das operações concretas foi observada em duas
situações: os alunos consideraram apenas os significados operatórios para os sinais  e
, identificadas nas questões 3, 5 e 7; as inconsistências presentes nos processos de
resolução elaborados pelos alunos para a questão referente às operações com números
inteiros. As inconsistências decorrem da não exploração do caminho natural, que
proporciona a observação de regularidades nas operações com os números inteiros e a
consequente generalização de regras. A observação de regularidades e o
estabelecimento de regras possibilitaram que confusões acerca das regras dos sinais
fossem evitadas, como a mencionada sobregeneralização da regra para a multiplicação,
observada nas resoluções elaboradas para as operações com números inteiros.
O desejo de um modelo unificador não foi observado nos dados coletados
através dos instrumentos de investigação. Os alunos, em contraposição ao que é
apresentado pelos livros didáticos, resolveram todas as operações com números inteiros
com a aplicação de regras pré-estabelecidas.
Além disso, nas explicações contidas nas justificativas elaboradas pelos
alunos no Instrumento B, encontramos possibilidades de superação de alguns dos
obstáculos enfrentados pelos matemáticos, desde os tempos remotos e que permanecem
nos processos de ensino e aprendizagem de números inteiros na atualidade.
As justificativas para a regra dos sinais na multiplicação dos números
inteiros que constituíram o Instrumento B, formuladas por Simon Stevin, Colin
MacLaurin, Hermann Hankel e a apresentada no Caderno 9 do NCTM, contemplaram
argumentos aritméticos, geométricos ou algébricos. A justificativa de Hankel foi
responsável pela resolução definitiva dos problemas acerca da legitimação dos números
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inteiros, no entanto, somente 3 do total de 45 dos sujeitos pesquisados, nos três níveis
de ensino, consideraram-na como a de mais fácil compreensão.
Em paralelo, a justificativa apresentada pelo Caderno 9 do NCTM, que
utilizava argumento aritmético, despertou nos alunos pesquisados a maior grau de
compreensão. O alto índice de indicação dessa justificativa foi explicado pela utilização
de uma abordagem que proporcionou o uso de conhecimentos que já faziam parte do
domínio da maioria dos alunos, como os fatos fundamentais da multiplicação. Essa
indicação ficou clara nas explicações elaboradas pelos alunos, o que confirma a
importância de fundamentar os novos conteúdos de ensino, que serão ministrados, nos
conhecimentos prévios dos alunos.
Um destaque deve ser dado à possibilidade dessa justificativa para a regra
de sinais ser usada para facilitar a compreensão da unificação da reta numérica, um dos
obstáculos observados nos alunos dos ensinos fundamental e médio. Essa possibilidade
surgiu da utilização de uma sequência numérica, na qual podem ser deduzidas as regras
de sinais para a multiplicação de números inteiros. Nela também vislumbramos a
possibilidade de benefícios em relativos aos problemas que giram em torno dos dois
significados para o zero.
O cruzamento dos dados coletados pelos dois instrumentos de investigação
possibilitou perceber que a maior parte dos alunos que enfrentaram os quatro obstáculos
identificados na aprendizagem dos números inteiros, escolheu a justificativa com
argumento aritmético apresentada no caderno do NCTM como a mais compreensível.
Esse índice ultrapassou a metade em relação ao obstáculo dificuldade em dar sentido a
quantidades negativas isoladas, o que nos leva a considerar essa abordagem como a
mais adequada para ser trabalhada no primeiro contato com as regras dos sinais.
Contudo, vislumbramos nas três justificativas históricas para essa regra, apresentadas
por Simon Stevin, Colin MacLaurin e Hermann Hankel, a possibilidade de utilização
para a superação dos obstáculos enfrentados por alguns alunos, na medida em que esses
alunos mostram-se mais propensos às abordagens geométrica e algébrica.
Portanto, a diversificação na escolha da justificativa para a regra dos sinais
pode beneficiar o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que a priorização de
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apenas uma das abordagens para essa justificativa pode incorrer em um obstáculo
didático na concepção de Brousseau (1976).
Os desafios que permanecem e exigem a continuação das atividades de
pesquisa são referentes ao sistema escolar e à construção do conhecimento. O processo
de ensino/aprendizagem exige ser aperfeiçoado de modo constante para permitir que o
professor possa atuar com base na realidade. Dessa forma, possibilitará que o aluno
participe da construção do conhecimento e desenvolva a capacidade de raciocínio
abstrato na área de conhecimento matemático, que poderá ser aplicado a todos os ramos
do saber e, consequentemente, trará benefícios para os envolvidos com o cotidiano
escolar e para a sociedade hodierna.
A permanente busca de novos conhecimentos, que caracteriza a nossa ação
docente e o nosso caminhar acadêmico, fez surgir dessa pesquisa possíveis temas para
futuras pesquisas. Possíveis desdobramentos giram em torno da identificação do tipo de
atividade que possa ser utilizada para proporcionar uma familiaridade dos alunos com a
abordagem axiomática e, de quais elementos presentes nas diversas abordagens
utilizadas nas quatro justificativas podem possibilitar a superação dos obstáculos
enfrentados pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem dos números inteiros.
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APÊNDICE I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd
Doutorado em Educação
Termo de consentimento livre e esclarecido
A realização da pesquisa que visa fundamentar a tese do Curso de Doutorado em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte justifica-se pela necessidade
de identificar os conhecimentos dos alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior
acerca dos Números Negativos e suas operações, em especial a multiplicação.
O princípio teórico-metodológico desta pesquisa é de ordem qualitativa,
fazendo-se, no entanto, uso da estatística descritiva na elaboração de tabelas, gráficos,
percentuais, se necessário. Nesse sentido, os instrumentos de investigação serão:
a)

teste diagnóstico sobre Números Negativos e suas operações;

b) teste diagnóstico sobre diversas justificativas para a regra dos sinais na
multiplicação dos Números Negativos;
c)

entrevistas com amostra dos alunos sujeitos da pesquisa nos três níveis de
ensino;

d) entrevista com os professores dos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio
pesquisados.
As entrevistas serão gravadas com o consentimento dos entrevistados e
transcritas pela pesquisadora para a sistematização dos dados que permitirão a
elaboração do relatório final da pesquisa.
O presente termo de consentimento livre e esclarecido vai por nós assinado e por
todos os sujeitos que participarem desta pesquisa.
Natal, 09 de junho de 2010
Mércia de Oliveira Pontes
Pesquisadora
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APÊNDICE II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd
Doutorado em Educação

Prezado aluno,
Pedimos sua colaboração na resolução das questões deste instrumento que é parte
integrante de uma pesquisa que visa fundamentar a tese do Curso de Doutorado em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Solicitamos, por gentileza, que respondam a todas as questões relativas aos seus dados
pessoais e, também, ao teste diagnóstico, atentando para os seguintes aspectos:
O instrumento objetiva identificar o perfil dos alunos participantes da pesquisa e
seus conhecimentos sobre números inteiros e suas operações. Em especial a
multiplicação de dois números inteiros negativos.
•
O anonimato dos sujeitos da pesquisa é garantido pela pesquisadora.
•

Obrigada por dedicar seu tempo e pelo interesse em responder às questões.
Cordialmente,
Mércia Pontes

DADOS PESSOAIS
01. Nome: ______________________________________________________
02. Nível de ensino: (

) Ensino Fundamental (

) Ensino Médio

03. Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
04. Idade: _____ anos.
05. Tempo de estudo nesta escola: _____ anos.
06. Caso tenha estudado em outra escola, em quantas escolas você já estudou? _____
07. Você já ficou reprovado em algum ano durante a sua vida escolar?
(

) sim

(

) não
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08. Em caso afirmativo, indique em qual ano escolar aconteceu? _____ ano.
09. Você dedica tempo ao estudo em sua casa? (

) sim (

) não.

10. Ema caso afirmativo, indique quantas horas você dedica ao estudo em casa: _____
horas
11. Você recebe alguma ajuda para resolver suas tarefas de casa?
(

) sim (

) não

12. Em caso afirmativo, indique de quem recebe essa ajuda.
_______________________________________________________________

TESTE DIAGNÓSTICO A
01. No mundo físico, podemos tratar diversas situações usando números naturais e
racionais, no entanto, há outras que envolvem a ideia de magnitudes dirigidas, ou seja,
de magnitudes às quais podemos nos referir como se estivéssemos em lados opostos a
um ponto de referência, necessitando do conjunto dos números inteiros para expressálas. Entre as situações a seguir, identifique aquelas as que, devido a essa característica,
podemos encontrar números inteiros.
( ) Medição da temperatura de uma cidade.
( ) Movimentação de uma conta bancária.
( ) Contagem do número de alunos matriculados em uma escola.
( ) Saldo de gols de um time em um campeonato de futebol.
( ) Medição da área de um terreno.
( ) Medição da altitude das cidades.
02. Defina o conjunto dos números inteiros.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
03. Qual a diferença entre os termos:
a) “não negativo” e “positivo”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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b) “não positivo” e “negativo”
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
04. Marque adequadamente os pontos indicados na reta a seguir.

Número

-5

0

+3

-7

-2

+1

Indicação

A

O

B

C

D

E

05. Marque (V) se for verdadeira ou (F) se for falsa nas proposições a seguir.
a. ( ) Todo inteiro negativo é menor que todo inteiro positivo.
b. ( ) O oposto de todo inteiro é menor que o próprio inteiro.
c. ( ) Zero é um inteiro não negativo.

06. Justifique suas respostas dos itens da questão anterior.
a. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
07. Resolva as seguintes operações e, no espaço ao lado, apresente a justificativa para a
sua resolução.
Operação
  

Justificativa
SSSSSS
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APÊNDICE III

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGEd
Doutorado em Educação
Prezado aluno,
Pedimos sua colaboração na resolução das questões deste instrumento que é parte
integrante de uma pesquisa que visa fundamentar a tese do Curso de Doutorado em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Solicitamos, por gentileza, que respondam a todas as questões relativas aos seus dados
pessoais e, também, ao teste diagnóstico, atentando para os seguintes aspectos:
O instrumento objetiva identificar o perfil dos alunos participantes da pesquisa e
seus conhecimentos sobre números inteiros e suas operações. Em especial a
multiplicação de dois números inteiros negativos.
•
O anonimato dos sujeitos da pesquisa é garantido pela pesquisadora.
•

Obrigada por dedicar seu tempo e pelo interesse em responder às questões.
Cordialmente,
Mércia Pontes

DADOS PESSOAIS
01. Nome: ______________________________________________________
02. Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
03. Idade: _____ anos.
04. Tempo de estudo nesta instituição: _____ semestres.
05. Em quantas escolas você estudou durante a educação básica? _____
06. Você já ficou reprovado em algum ano durante a sua vida escolar?
Educação Básica: (
Ensino Superior: (

) sim
) sim

(
(

) não
) não
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07. Em caso afirmativo, indique:
•

O(s) ano(s) escolar(es) em que a reprovação aconteceu _____ ano do Ensino
________________________________.

•

A(s) disciplina(s) em que a reprovação aconteceu

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
08. Você dedica tempo ao estudo domiciliar? (

) sim (

) não.

09. Ema caso afirmativo, indique quantas horas você dedica ao estudo domiciliar:
_____ horas
10. Você recebe alguma ajuda nos estudos domiciliares? (

) sim (

) não

11. Em caso afirmativo, indique de quem recebe essa ajuda.
______________________________________________________________________
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APÊNDICE IV
Nome:__________________________________________________________
Ensino _______________________

TESTE DIAGNÓSTICO B

A criação da regra dos sinais é atribuída a Diophante d’Alexandria (Séc. III
d.C.), embora, em sua obra não tenha sido localizada nenhuma menção aos números
negativos. No início do livro I de sua obra “Aritmética” encontra-se o que seria a
primeira apresentação da regra dos sinais: “o que falta multiplicado pelo que falta dá o
que é positivo, enquanto o que falta multiplicado pelo que é positivo dá o que falta”.
Embora tenha enunciado a regra dos sinais, não apresentou nenhuma demonstração. A
partir de então, outros matemáticos passaram a buscar provas para essa regra. O
primeiro a apresentar uma justificativa foi Simon Stevin (1540-1620) na sua obra
“Aritmética”, publicada em 1625.
Apresentaremos, a seguir, quatro justificativas diferentes para a regra dos sinais
na multiplicação. Iniciaremos com a adaptação de uma justificativa encontrada no livro
didático de Maria Helena Soares e Sousa da editora Ática, baseada na referida prova, na
qual Stevin utilizou recursos geométricos.
Justificativa 1
Parte I

8

2
9

Para calcularmos a área do retângulo cinza, podemos usar o produto   
também podemos escrevê-la da seguinte maneira:

 , mas
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área do
área do
retângulo retângulo
branco
maior

A área também pode ser escrita de outra maneira:

Observação: Nessa operação foi aplicada a propriedade distributiva.
Igualando as duas formas anteriores:

Portanto,
Um número negativo multiplicado por um número positivo dá um número negativo.

Parte II

B

E

H

G

A

F

A área do retângulo preto pode ser calculada da seguinte forma:

área do
área do
área do
retângulo retângulo retângulo
maior
BCHG
ABEF

C

D
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Observe que a área do retângulo hachurado foi retirada duas vezes, uma quando
e outra quando retiramos a área do retângulo
retiramos a área do retângulo
, portanto, devemos devolvê-la uma vez.
E

B

C

H

G

A

F

D

Podemos ainda escrever a área do retângulo preto da seguinte maneira:

Observação: Nessa operação foi aplicada a propriedade distributiva
Igualando as duas formas:

Portanto,
O produto de um número negativo por um número negativo é um número positivo.

Justificativa 2
No Séc. XVIII, o matemático Colin MacLaurin (1698-1746), em sua obra
“Tratado de Álgebra”, publicado dois anos após sua morte, define a regra dos sinais da
seguinte maneira:
Sejam

e

uma quantidade positiva ou negativa.
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Então,

.
, temos:

Se

.
, já que é preciso que os dois termos se anulem.

Logo,

Assim, o produto de um número positivo por um número negativo é um número
negativo.
Se

, temos:

.
Logo,

, já que é preciso que os dois termos se anulem.

Assim, o produto de um número negativo por um número negativo é um número
positivo.

Justificativa 3
Em 1867 surge a obra de Hermann Hankel (1839-1873) “Teorias do sistema dos
números complexos”. Conhecendo as propriedades aditivas de
Hankel propõe a ampliação da multiplicação de

para

e a simplificação

,

, respeitando o princípio da

permanência de formas equivalentes que determina: qualquer forma equivalente a outra
quando expressa em símbolos gerais deve continuar equivalente seja qual for o
significados esses símbolos. Escreve, então, o seguinte Teorema: a única multiplicação
sobre

, que prolonga a multiplicação usual sobre

, respeitando as distributividades

(à esquerda e à direita) está conforme a regra dos sinais. Segue sua demonstração na
qual

significa o oposto:
..... (I)
...(II)

Igualando (I) e (II), temos:
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Logo,

Justificativa 4
A busca por justificativas para a multiplicação de números inteiros persiste até
os dias atuais. Dentre as diversas tentativas, destacamos a ilustração apresentada no
Caderno 9 da Coleção Temas Matemáticos do National Council of Theachers of
Mathematics – NCTM, intitulado O sistema dos inteiros.
Multiplicando a sequência dos números inteiros desde 4 até  pelo número
positivo 5, obtemos os produtos apresentados a seguir:
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

Observe que o primeiro fator vai diminuindo de um em um, que o segundo fator
permanece igual a 5 e que os produtos vão diminuindo de cinco em cinco. Podemos
perceber ainda que em

tem um cinco a menos do que em

. Portanto,
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A continuação racional da disposição dos números induz à seguinte conclusão:

O produto de um número negativo por um número positivo é um número negativo.

Usando a mesma estratégia para multiplicar os números inteiros de 4 até 
pelo número negativo , obtemos:

+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5
+5

Observe que o primeiro fator vai diminuindo de um em um, que o segundo fator
permanece igual a  e que os produtos vão aumentando de cinco em cinco. Portanto,

A continuação racional da disposição dos números induz à seguinte conclusão:
O produto de um número negativo por um número negativo é um número positivo.
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Anteriormente, foram apresentadas quatro maneiras diferentes de justificar a regra dos
sinais para a multiplicação dos números inteiros. Qual dessas maneiras você
compreendeu melhor. Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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APÊNDICE V
Quadro 1 - Obstáculos apontados por Glaeser (1981) enfrentados pelos sujeitos

F1
F2
F3
F4
F6
F7
F8
F11
F13
F15
F16
F20
F22
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F32
M1
M2
M3
M8
M9
M12
M13
M14*
M15
S2
S3
S4
S6
S7
S9
S10
S11
S16
S17
S18
S19
S20

Obstáculo 2
Categoria 1
X
X

Obstáculo 3
Categoria 2
X
X
X

Obstáculo 4
Categoria 3

Obstáculo 5
Categoria 4

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
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

X
X

X

X

Obstáculo 6
Categoria 5
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S21
S23
S27

X
X

Fonte: Pesquisa direta

*Obs: O sujeito M14 não pode ser analisado, pois deixou totalmente em branco a
segunda parte do instrumento A, que correspondia ao teste diagnóstico.

