
 
INTRODUÇÃO 

 
 

Minha experiência no magistério começa diretamente na área de Ciências e Matemática, 

em que, desde 1998, venho lecionando para o ensino Fundamental e Médio. Desde o 

início, foi difícil tentar ensinar os Números Inteiros Relativos para as crianças das sextas 

séries. Nessa ocasião, eu estava fazendo minha pós-graduação nas Faculdades 

Claretianas em Batatais - SP, sobre Metodologia do Ensino da Matemática. E, nesse 

curso, não foi abordada, em nenhum momento, a questão do ensino dos Números 

Inteiros Relativos. Como a maioria dos professores de Matemática, fui melhorando 

minha prática docente a partir de meus erros e acertos.  

Buscando alternativa para os problemas que encontrava para ensinar, ingressei no 

Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba, em agosto de 2001, onde tive a 

oportunidade de questionar, em meu pré-projeto, a formação inicial e continuada dos 

professores de Matemática. Ao longo do tempo, fui centrando minha proposta de 

pesquisa na Formação Continuada. Como o ensino dos Números Inteiros Relativos, 

sempre foi minha principal preocupação, não abandonei a idéia de buscar subsídios para 

melhorar o ensino desse conteúdo. Percebi durante a pesquisa que os conhecimentos da 

psicogenética muito contribuíram para a intervenção no ensino de matemática. Minha 

pesquisa se reveste de um referencial teórico que de início eu não julgava necessário 

estudar: os fundamentos psicogenéticos sobre o conhecimento lógico-matemático de 

Jean Piaget. Nessa perspectiva, posso inferir que os educadores devem estar sempre 

conhecendo novas concepções de ensino para que se adequar ao perfil da turma de 

discentes com as quais o professores  estiverem trabalhando. 

Adaptar e melhorar a qualidade e eficácia da formação de professores tornou-se um 

imperativo para às instituições de ensino superior e para o governo.  

No cenário da educação brasileira, a má formação e não atualização dos professores; as 

dificuldades de difusão e aplicação dos resultados da pesquisa teórica na prática de 

ensino da Matemática; e a dificuldade em coordenar diferentes pontos de vista entre 

investigadores, pedagogos e políticos da educação na área da formação docente têm 

dificultado o desenvolvimento de habilidades e competências para lidar com a 
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Matemática no ensino fundamental. Além disso, os professores de Matemática, ainda 

hoje, pensam muito na questão da quantidade; isso quer dizer, cumprir o programa 

estabelecido para uma determinada série, não querendo, na maioria das vezes, caminhar 

com o conteúdo na mesma proporção em que seus alunos apreendem o mesmo. Sobre 

isso, Parra & Saiz (1996:16) afirmam que: 

 É muito importante refletir e experimentar sobre estes conhecimentos 
que supostamente todos os cidadão vão adquirir e que, para muitos 
deles, serão os únicos que o ensino formal vai fornecer-lhes[...] Como 
regra geral, pode-se recomendar que sempre é preferível saber pouco e 
bem, que muito e mal...  

Percebe-se a grande dificuldade que os professores de Matemática têm ao interagir com 

os alunos em sala de aula, para promover situações de ensino que levem a uma 

aprendizagem significativa. Algumas vezes, são dificuldades relativas às estratégias de 

ensino; outras vezes, são relativas ao conteúdo mesmo da ciência em questão; como por 

exemplo, no caso do ensino dos Números Inteiros Relativos. Para Moura (2001:149), a 

relação de qualquer conteúdo com as demais situações deve ser a seguinte: 

Aprofundar-se no conteúdo é definir uma maneira de ver como este se 
relaciona com outros conhecimentos e como ele faz parte do conjunto 
de saberes relevantes para o convívio social...  

Nesse mesmo panorama, podemos ainda fazer um breve comentário sobre o “bicho 

papão” que a Matemática, enquanto disciplina, representa para o aluno, pois o professor 

de Matemática, em grande parte, é visto como um carrasco que está na escola só para 

dificultar sua vida. Sobre isso já afirmava Brasil (1977: 7): 

  ...o ensino de matemática, ao longo dos anos, tem sido considerado o 
grande responsável pelo fracasso escolar e, conseqüentemente, vem 
atuando como gerador da exclusão de significativa parte do alunato, 
conferindo à escola um papel elitista e discriminatório. 

Considerando que o aluno não é uma tabula rasa, isto é, vazio de conhecimento, o 

professor deve então aproveitar seus conhecimentos prévios, durante o processo de 

ensino e de aprendizagem. Assim, Ferreira (1992), falando sobre essa questão, observa-

se que: 

Deve o professor trazer a realidade do aluno prá dentro da sala de 
aula. [...] O que se coloca é que a sala de aula respeite e valorize essa 
vida, esse existencial de cada aluno. O aluno não pode desvincular-se 
de sua existência no ato cognitivo, mas esse ato deve fazer parte da 
existência dele.(FERREIRA, 1992: 7). 
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Assim, o professor poderá valorizar o conhecimento do aluno, como sendo um 

conhecimento científico, e não só a ciência institucional escolar. Para isso, a 

Etnociência pode ser incorporada ao conjunto de conhecimentos veiculados pela escola. 

Como tudo isso está intimamente ligado ao processo de ensino-aprendizagem, 

buscamos referências em Moura (2001:154-155), que afirma o seguinte: “ ... os sujeitos 

aprendem ao lidar com situações-problema geradoras de conflito cuja superação os 

coloca diante de novos conhecimentos que, mais tarde, servirão de base para solução de 

novos problemas...”. Quando o professor se coloca nessa perspectiva, vai adquirindo 

habilidades para trabalhar o conteúdo de modo a levar a um profícuo processo de 

ensino-aprendizagem. 

Já, segundo Parra & Saiz (1996: 43), a aprendizagem vai acorrer na seguinte situação: 

Só existe aprendizagem quando o aluno percebe que existe um 
problema para resolver[...]quer dizer, quando reconhece o novo 
conhecimento como meio de resposta a uma pergunta. Aqui também 
podemos recorrer a Piaget, para quem o reconhecimento não é 
simplesmente empírico (constatações a respeito do meio) e nem pré-
elaborado (estruturas inatas), mas o resultado de uma interação 
sujeito-meio[...]O que dá sentido aos conceitos ou teorias são os 
problemas que eles ou elas permitem resolver. 

O professor deve ser um verdadeiro elo, entre o conhecimento já acumulado pelas 

gerações e aquele conquistado por ele mesmo e ainda com o processo de ensino-

aprendizagem do aluno, levando sempre em consideração o mecanismo de aquisição do 

conhecimento lógico-matemático do aprendiz com quem interage. Por outro lado, no 

atual contexto em que vivemos, para o pleno exercício de suas funções docentes, a idéia 

de formação contínua deve ser uma constante na vida de qualquer profissional, 

especialmente dos educadores, como elemento ativo no desenvolvimento de 

responsabilidades sociais que se fazem presentes na interação com o corpo discente da 

comunidade em que atuam e, mais efetivamente, em seus ambientes de trabalho. Tal 

formação implica em determinadas características, como no dizer de Alvarado Prada 

(1997: 89):  

 ...a “formação” em serviço entende a pessoa como um ser humano 
integral, com múltiplos valores, conhecimentos, atitudes, aptidões e 
hábitos. Mas, tratando-se do trabalho cotidiano que exerce o 
profissional da educação, é necessário que este seja melhorado para 
que desenvolva seu papel de artífice da transformação social presente 
e futura de seus estudantes...(ALVARADO PRADA, 1997:89). 
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Nessa perspectiva, devemos olhar o professor como um ser também em formação; que 

pode ser formado em serviço, economizando tempo e dinheiro gasto, tanto com o 

professor que está em formação como pelos cofres públicos ou privados que estejam  

injetando dinheiro na formação desse professor. 

De forma geral, a formação continuada de professores é um processo contínuo e 

dinâmico, que envolve cooperação pedagógica entre professores, orientadores e demais 

profissionais do ensino, com assessoria permanente, presencial ou à distância, das 

agências promotoras de formação e especialização, com vista a uma ampliação prático-

social; portanto, não devendo ser dissociada das relações sociais do ser humano; que 

eleve, assim, o nível de atuação profissional bem como o nível do ensino escolar. 

Para Gatti (2000: 99), a “...educação continuada faz-se cada vez mais presente, não 

como já o afirmamos no papel de educação compensatória, mas, sim, como meio de 

expansão cultural e de formação transdisciplinar”. 

Via de regra, há uma tendência de apontar o professor como ator principal, na má 

qualidade que o ensino brasileiro vem apresentando nas últimas décadas. Entretanto, é 

necessário ter um olhar mais profundo sobre a questão, já que a má qualidade do ensino 

se encontra vinculada não só à formação inicial, mas também à formação continuada 

dos professores. Marín aponta, em seus estudos, alguns pontos básicos dessa formação 

continuada, tais como: 

... o processo de formação de professores está, 
indiscutivelmente, referenciado à trama das relações sociais e aos 
arranjos estruturais e conjunturais que se efetivam; a formação 
continuada e práticas pedagógicas não podem ser separadas; relação 
formação/prática; conceito de formação não se conclui; cada momento 
abre possibilidades para novos momentos de formação, assumindo um 
caráter de recomeço/renovação/inovação da realidade pessoal e 
profissional, formando-se a prática, então, a mediadora da produção 
do conhecimento ancorado/mobilizado na experiência de vida do 
professor e em sua identidade, construindo-se a partir desse 
entendimento, uma prática interativa e dialógica entre o individual e o 
coletivo.(MARÍN, 2000: 14). 

Vemos, assim, que existe uma complexidade de variáveis, pertinentes a essa formação 

continuada dos professores, que estão continuamente interferindo nesse processo. 
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Nóvoa (1998: 34), um dos autores que discutem os sentimentos de desconforto 

freqüentemente expressos pelos professores/as frente a tantas cobranças e poucas 

orientações para atender aos desafios da prática pedagógica, argumenta: 

Os professores encontram-se, hoje, perante vários paradoxos. Por um 
lado, são olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais 
medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro lado, são 
bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os 
considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino 
e para o progresso social e cultural. Pede-se-lhes quase tudo. Dá-se-
lhes quase nada...  

Devido às diversas situações que o professor em exercício enfrenta, não podemos nos 

esquecer da nova LDB 9394/96 de 20/12/1996, que dita vários paradigmas para a 

execução da profissão docente, e ainda do que Gatti (2000: 12) nos aponta: “a íntima 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”.  

O modelo de formação proposto na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional baseia-se numa reflexão do professorado sobre sua prática docente, que lhe 

permite repensar a teoria implícita do ensino, os seus esquemas básicos de 

funcionamento e suas atitudes dentro de uma nova proposta de ensino também da 

Matemática, fazendo uma ponte com a prática cotidiana, dentro de um contexto social, 

histórico e cultural. Kullok (2000: 95), em seus estudos, já afirmava que: 

É só nesse processo da “reflexão-na-ação” que os professores serão 
capazes de aprender a analisar e interpretar sua própria atividade, 
descobrindo suas próprias teorias sobre o ensinar e aprender que 
subjazem sua prática docente. 

Entretanto, para o exercício pleno dos aspectos relativos a sua profissão, o professor 

precisa ter autonomia. De acordo com Marín (2000b: 31), o conceito de autonomia “ 

está associado às idéias de sujeito, norma, independência: capacidade que o sujeito 

apresenta de se conduzir por normas sugeridas ou livremente aceitas por ele próprio”. 

Nessa perspectiva, o educador adquire essa autonomia, vivendo o processo de formação 

permanente em serviço e a constante pesquisa e mudança de sua prática, como meio de 

desenvolver a sua competência, ética, política ou técnica. De acordo com Gadotti (2000: 

216): “Adquiri-se competência no enfrentamento dos desafios da prática. É a prática 

que nos coloca os desafios, necessita-se construir certas capacidades. A resposta às 

questões concretas colocadas pela prática é que exige a formação como investimento.” 
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A autonomia é um dos caminhos que levam o professor a uma atitude crítica constante 

sobre a própria prática, condição necessária para o bom desempenho profissional. Por 

isso, os programas dos cursos de formação continuada não podem estar centrados 

apenas em discursos pedagógicos acadêmicos, de cunho teórico, pois essa formação não 

se faz por meio de simples assimilação de teorias e de repetição de idéias, mas sim 

através de uma análise crítica da própria prática, de tal maneira que esta possa ser 

pesquisada, revisada, refletida e revisitada, e que terá por objetivo gerar novas formas 

de ensino-aprendizagem. Acreditamos que esse processo de reflexão crítica constante é 

condição essencial para formar-se o cidadão um pouco mais completo, competente, 

solidário, crítico e participativo. Um ser autônomo, emancipado e capaz de agir e 

modificar o meio em que vive. 

Quando os professores refletem sobre sua prática, buscando nela o fim que é a teoria,  

torna-se possível a interligação do conteúdo ao contexto, o que pode abolir, cada vez 

mais, o ato mecanicista que existe entre alguns autores e mesmo entre educadores: 

pensar que somente a teoria leve à prática. 

Nesse contexto, Pimenta (2001) aponta que existem vários estudos que têm contribuído 

para melhores entendimentos da unidade entre teoria e prática. 

Na mesma perspectiva, Candau e Lelis (1983) apud Pimenta (2001), defenderam a visão 

de unidade entre teoria e a prática, dizendo que ambas são componentes indissociáveis 

da práxis. 

Essa conceituação é traduzida por Pimenta (2001) quando aponta que tal 

indissociabilidade entre teoria e prática é expressa no fazer pedagógico; ao se definir “o 

que ensinar”, “como ensinar”, articulados ao “para quem”, de  forma que expressem a 

unidade entre os conteúdos teóricos e instrumentais do currículo e apontem a 

possibilidade de o educador desenvolver uma práxis criadora. A prática deve ser objeto 

de sua reflexão com a finalidade de, teoricamente embasada, produzir uma práxis 

criadora, ou seja, criar uma nova teoria a partir de sua prática refletida.  

Assim, para refletir sobre sua prática diária, o professor deve buscar conhecer e criar 

novas estratégias de ensino matemático, para não se tornar simplesmente um 

especialista que está dentro de uma sala de aula. Como afirma Marín (Org.) (2000c: 91): 
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O professor caracterizar-se-ia muito menos por ser um especialista, 
que aplica seu conhecimento para resolver problemas técnicos, e 
muito mais por ser um “prático reflexivo” que age e que toma suas 
decisões com base na ponderação e na avaliação dos problemas 
colocados pelas interações em sala de aula. 

O professor pode buscar percorrer o caminho da desalienação, abrindo espaço para a 

construção de um mundo educativo mais globalizado, mas inteiramente humano. Esse 

profissional poderá buscar, em si e em sua volta, condições para um ensino de 

qualidade, como também criar condições para a sua realização e desenvolvimento, 

tendo sempre a satisfação de descobrir novos horizontes e possibilidades para um saber 

que venha dirimir a antiga questão do desempenho. 

Portanto, pensamos o professor de Matemática não como um produto que está pronto e 

acabado, mas sim que está sempre em um processo de formação. Assim, defendemos a 

formação continuada do professor, devendo levar tanto este profissional como a classe 

que ele pertence a uma aprendizagem significativa da ciência a que se dedica.  

Acreditamos que uma Formação Continuada de qualidade possa levar os professores de 

Matemática a uma elevação do conhecimento teórico e prático, melhorando assim, 

significativamente, o processo de ensino-aprendizagem dos Números Inteiros Relativos, 

campo que o educador deverá conhecer não somente o conteúdo a ser ministrado mas, 

também como se dá a formação cognitiva de seu aluno, daí a necessidade dos estudos 

psicogenéticos do conhecimento. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1- A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Para formar um tipo de professor que dê conta das reais necessidade de seus alunos, 

primeiramente é necessário explicitar o que se entende por formação. Para 

Ferreira(1986) apud Garnica (1997a: 2), “Formação. (Do latim formatione.) Ato, efeito 

ou modo de formar. Constituição, caráter. Maneira por que se constitui uma 

mentalidade, um caráter ou um conhecimento profissional. Assim, o léxico nos dá uma 

primeira abordagem e nos leva a procurar por outras fontes”. 

Gadamer, filósofo alemão, ilustra algumas concepções de formação, levando em conta 

uma de suas obras, cujo título é “Verdade e método”, obra capital sobre os estudos 

humanísticos, na qual Gadamer (1992) apud Garnica (1997), dá indicações da origem 

do termo “formação”, tomando por base os significados do termo bildung. Uma das 

acepções de bildung, termo alemão, é o equivalente a formatione do latim, do qual 

herdamos nossa formação. Bildung refere-se primeiramente à forma externa. 

Atualmente esse termo está intimamente ligado à idéia de cultura, meio pelo qual o ser 

humano desenvolve os seus talentos e capacidades. O surgimento do termo bildung traz 

consigo o lado da mística antiga, para a qual o homem é igual ao seu criador Deus, 

devendo o homem cativá-lo e depois o cultivar em seu interior, portanto na sua alma. 

Esse termo não deve estar ligado a uma construção técnica, mas a um cultivo contínuo 

da formação.  

... Não é acidental que a esse respeito, Bildung assemelha-se ao physis 
grego. Como a natureza, Bildung não tem objetivos para além de si 
próprio. /.../ Não tendo objetivos fora de si próprio, o conceito de 
Bildung transcende o do mero cultivo de talentos dados do qual é 
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derivado. O cultivo de um talento é o desenvolvimento de algo dado, de 
tal modo que uma prática de cultivo é meramente um meio para um fim. 
Assim, o conteúdo educacional de um livro de gramática é 
simplesmente um meio e não um fim em si mesmo. Assimilá-lo 
simplesmente nos dá habilidade lingüística. Em Bildung, ao contrário, 
aquilo pelo que e através do que se é formado torna-se, completamente, 
o si próprio. /.../ Bildung é uma genuína idéia histórica, e por seu caráter 
de ‘preservação’, é importante compreedê-lo nas ciências humanas... 
(GADAMER (1992) apud GARNICA, 1997b: 3). 

Portanto, o termo bildung deve ser vestido ou empacotado, segundo normas alheias ao 

que se pretende formar, mas isso não quer dizer que algo formado está pronto e 

acabado, mas sim que devemos estar sempre em um processo de formação.  

Nessa perspectiva é que defendemos a formação continuada dos professores, para levar 

tanto este profissional como a classe a que ele pertence a uma aprendizagem 

significativa dos conceitos implicados na ciência à qual ele se dedica. Também devemos 

refletir que a formação continuada ainda é uma utopia em vários setores da educação 

brasileira, tanto em relação aos projetos políticos, como na fala dos vários autores sobre 

o assunto. Por isso, concordo com os dizeres de Garnica (1997c: 4) quando afirma que: 

...em relação à formação de professores as referências bibliográficas 
existem numa quantidade impressionante, embora tragam dados de 
menor relevância, pois se caracterizam pela repetição de pontos de 
vista e são, em grande parte, apenas apaixonados, lançando mão de 
um sem-número de adjetivos bastante caros, embora vazios. 

Ainda, é importante destacar também o conceito de Matemática que vamos adotar em 

nosso trabalho. 

A linguagem matemática, ao lado de outras linguagens, constitui uma disciplina básica 

de caráter universal nos currículos escolares, desde os primeiros anos da escolaridade, 

em todos os lugares do Mundo. O termo “matemática” é de origem grega e significa “o 

que se pode aprender” e a palavra mathema, que é a raiz da palavra “matemática” 

também de origem grega, quer dizer “aprendizagem”. Assim sendo, podemos perceber 

que o verdadeiro sentido da Matemática é a relação de aprendizagem entre o seu objeto 

de estudo e o sujeito da ação, em um movimento dialético de apropriação do 

conhecimento matemático, para o desenvolvimento de uma atitude democrática. 

No entanto, quando procuramos, no dicionário, o significado desse termo, somos 

levados a outras concepções. 
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No dicionário Aurélio (1993:344), Matemática quer dizer “ciência que investiga 

relações entre entidades definidas abstrata e logicamente”. Nesses termos, ela é definida 

como ciência que lida com relações e simbolismos de números e grandezas, incluindo 

operações quantitativas e soluções de problemas quantitativos, sem a interferência 

dinâmica das necessidades humanas. 

Aprender aritmética ou qualquer outro saber para o povo Grego, significava criar 

significados, sentidos para o que se está ouvindo, fazendo ou vivendo. Se concebermos 

a Matemática somente como uma ciência pronta e acabada, não poderemos, então, 

vislumbrar o quanto ela é viva, dinâmica e que foi construída ao longo da história da 

humanidade, para atender às suas necessidades de vida, desde a mais primária até a mais 

científica. 

Machado (1994: 7) afirma que hoje “a Matemática tem sido tratada como se duas 

dimensões a esgotassem: a técnica, destinada a especialistas, e a lúdica. Ao cidadão 

comum, não especialista, restaria apenas a dimensão lúdica”. Entretanto, há ainda que se 

considerar a dimensão da construção do raciocínio. Ensinar Matemática tem sido, 

freqüentemente, uma tarefa difícil e a essas dificuldades intrínsecas somam-se as 

decorrentes de uma visão distorcida da matéria, estabelecida, muitas vezes, já desde os 

primeiros contatos, ensinadas sem levar em  consideração a formação do raciocínio 

lógico-matemático, priorizando-se de cópias e repetições de atividades que permitem 

um acúmulo de informações com pouca ou nenhuma relação com a idade, as 

necessidades e os interesses dos alunos. 

Partindo do pressuposto de que a Matemática é uma ciência dinâmica e viva, porque é 

produto de construção contínua, faz-se necessário que a aprendizagem dos alunos ocorra 

de forma a ter significado para eles. Os objetos de estudo, traduzidos em conteúdos, 

devem ter valor formativo. Pretende-se sobretudo que os alunos cheguem, à construção 

de conceitos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes  e capacidades intelectuais.  

Nesse sentido, a formação docente deverá contemplar uma concepção de aprendizagem 

embasada em situações de ensino-aprendizagem que permitam a cada aluno vencer 

obstáculos e efetuar saltos compatíveis com o desenvolvimento de sua aprendizagem ao 

longo do período escolar. Entretanto, não é isto que costuma acontecer no cenário da 

educação brasileira. 
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Desde há muito, e até os dias de hoje, constata-se uma grande distância entre a prática 

de ensino da Matemática contextualizada e os Cursos de Licenciatura em Matemática 

que, em sua maioria, propõem uma abordagem mecanicista do ensino-aprendizagem. A 

formação inicial de professores tem seus problemas, associados aos seguintes aspectos 

apontados por Lequerica: 

A preparação profissional dos professores é inadequada à realidade 
onde esses profissionais realizam sua tarefa docente, por ser aquela 
insuficiente e muito teórica, e porque tem nada ou pouco a ver com a 
problemática concreta e complexa que esses enfrentam no dia-a-dia. 
(LEQUERICA, 1983: 88). 

Somado a isso, os professores assim formados, muitas vezes, não buscam se atualizar, 

especializar-se ou se aperfeiçoar em outras práticas mais inovadoras. Isso tem criado um 

grande impasse, pois, já que o profissional não investe em sua formação permanente, 

vai tornando-se incapaz de descobrir estratégias de ensino inovadoras, chegando mesmo 

a comprometer seriamente o processo de ensino-aprendizagem, bem como o 

relacionamento professor/aluno que embasa esse processo.  

O que se procura formar é um professor de Matemática independente, 
competente e comprometido: independência vista como a 
possibilidade de opção de temas e metodologias; a competência tida 
como condição que lhe permite liberdade, pois “quanto maior for o 
domínio do conteúdo que o licenciado adquirir por um único método, 
maior será sua dificuldade em tentar outros”; e compromisso 
entendido como inconformismo com o quadro geral de fracasso que se 
nos afigura.(GARNICA, 1997d: 13) 

E, neste sentido, é que intervêm os cursos de formação continuada, buscando suprir as 

deficiências dos cursos de formação inicial, e propiciando uma atualização profissional 

dos professores, para melhor desenvolverem suas atividades. 

Na busca por uma melhor qualidade no ensino, buscam-se mudanças educacionais e 

neste processo, o  professor é considerado um elemento chave, portanto, esse professor 

haverá que primeiramente mudar seu modo de pensar, principalmente em relação ao que 

é  necessário para o seu crescimento pessoal e profissional.   

Contudo, uma característica humana muito forte parece ser a resistência às mudanças. 

Apesar do receio às mudanças ser parte da atitude humana, aqueles que se aventuram ao 

processo de mudança, a cada nova descoberta ou a cada grande invenção, distribuem-se 

em dois grandes grupos: o daqueles que provam os seus benefícios e o daqueles que 
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apenas se preocupam em imaginar os problemas que ela pode nos trazer. Foi assim com 

a descoberta do fogo, depois com a invenção da roda, a seguir com a formalização da 

escrita e, assim sucessivamente, até chegarmos à revolução Industrial, à montagem da 

prensa de Gutenberg, ao telefone, ao rádio e à televisão. Agora é tempo do computador, 

da telefonia celular e do satélite. 

Essa resistência fica ainda mais evidente em nós, professores, quando pela natureza da 

nossa profissão, estamos mais acostumados a indicar os rumos a seguir do que a 

promover  mudanças de rumo. Somos os profissionais a quem a família delega o poder 

de encaminhar seus filhos. Ela espera que lhes mostremos quais os melhores rumos e 

quais as melhores possibilidades de escolha à que levem ao sucesso daqueles que nos 

pedem orientações.  

Reverter essa situação implica em mudar de postura e  uma mudança de postura1 

implica um novo contexto pessoal, local ou mundial, do qual pouco conhecemos, talvez 

tanto quanto nossos alunos; o que pode nos trazer uma enorme insegurança, na medida 

em que perdemos a posição de conhecedores da melhor opção. Acabamos nos sentindo 

nivelados aos nossos alunos, o que, para muitos de nós, é motivo de pânico. 

Dito de outra maneira, para nós, professores, essa resistência é ainda maior, pois 

perdemos nossa posição de mestres para nos tornarmos tão simplesmente aprendizes 

quanto os nossos orientados; não é que a posição dos nossos orientados seja 

insignificante ou algo parecido, mas o professor de Matemática tem como hábito geral 

se sentir como dono único do saber, sempre tentando representar o papel de mestre por 

excelência, deixando assim o importante papel de eterno aprendiz, que deve ser o papel 

de um bom professor. 

Sabe-se que diversos fatores contribuem para o insucesso profissional, uma vez que a 

falta de reflexão, a não mudança de postura e a carência de pesquisa permanente sobre a 

própria prática dificultam a vivência da Matemática no contexto social dos sujeitos. 

Nesse quadro, estão inseridos profissionais despreparados, desatualizados; podendo, 

portanto, comprometer  a consolidação do processo ensino-aprendizagem. Quando o 

                                                 
1 Postura é uma atitude frente a alguma coisa, um posicionamento, um “modo de proceder ou agir; 
comportamento, procedimento. Propósito ou maneira de se manifestar esse propósito. Reação ou maneira 
de ser, em relação a determinadas pessoas, objetos, situações , etc.” (FERREIRA, 1986). 
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professor passa a repetir o padrão mecanicista e não  procura estratégias de ensino 

inovadoras e criativas, distancia-se do perfil de um profissional adequado para realizar 

um bom trabalho em  uma escola democrática e inclusiva, tão necessária aos dias atuais. 

Os currículos dos cursos de formação de professores devem oferecer oportunidades 

coerentes e reais de se realizar estudos teóricos atrelados às práticas que os justifiquem, 

via de regra, que os estudantes sejam considerados como aprendizes que devem 

sobreviver profissionalmente, por sua  própria experiência e formação permanente como 

profissional.  

Kincheloe (1997: 23) acredita que: 

Enquanto os educadores dos professores acreditarem que a 
sobrevivência do inexperiente é o objetivo central da educação 
profissional e que os professores aprendem para ensinar melhor 
engajando-se em experiências como aprendizes, pouca mudança 
significativa ocorrerá. A educação dos professores considerados 
como aprendizes induz os neófitos a um modelo de professor-
mestre, tornando o estudo do ensinar menos essencial do que 
correto, e o desempenho baseado na aprendizagem da opinião 
do professor e nos padrões locais de uma determinada escola. A 
conformidade leva a resultados em termos de uniformidade do 
pensamento, a uma abordagem mecanicista da profissão e a 
uma inabilidade para intervir criticamente no mundo da prática 
escolar. 

Sendo que a prática deve ser vista sempre como práxis educativa, devemos analisar a 

prática do professor de Matemática conforme adotada por Nóvoa (1995: 81). 

 ...a práxis não é a prática pura, é a prática objetivada individual e 
socialmente, é a prática aprofundada pela reflexão, é a ação com 
sentido humano e, distinta da prática, a teoria está voltada para a 
prática; portanto, a teoria é a prática intencionalizada, pois ambas 
estão ligadas à realidade não como algo acabado e imutável, mas 
como algo em processo, em constante desenvolvimento e movimento. 

Há muitos autores que advogam que no processo de uma formação continuada deve-se 

proporcionar ao professor conceber sua atividade profissional como sendo de alto nível, 

a exemplo das profissões liberais como a medicina ou o direito, como trabalhadores que 

todos são, desde que se apóie num sólido repertório de conhecimento teórico, 

fortemente articulado e incorporado às práticas profissionais que exercem. Lembramos 

aqui que as profissões citadas tinham e ainda permanecem tendo um certo status social, 

que tanto os professores como a sociedade outorgaram. É necessário ver esses mesmos 

professores como pessoas que produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho, e 



 22 

capazes de deliberar sobre suas próprias práticas, de objetivá-las e partilhá-las, de 

aperfeiçoá-las e de introduzir inovações susceptíveis de aumentar sua eficácia, para 

continuar formando médicos, advogados, etc. Para tanto, a pesquisa é fundamental para 

a profissão docente, a ela se incorporando; é o professor pesquisador. Sobre isso afirma 

Piaget: 

... é na pesquisa e através dela que a profissão de professor deixa de 

ser uma simples profissão e ultrapassa mesmo o nível de uma vocação 

efetiva para adquirir a dignidade de toda profissão ligada ao mesmo 

tempo à arte e à ciência... (PIAGET, 1972: 130) 

Além disso, sabemos que o conhecimento, tanto o escolar (sistematizado) como o do 

senso comum (não sistematizado), está em constante movimento de construção e 

reconstrução, e portanto, para que o professor tenha um bom desempenho profissional, 

ele também precisa estar em constante movimento, na busca desses conhecimentos. 

Segundo Moura (1994), estando o conhecimento em movimento, podemos concluir que 

não existe um professor já completamente formado, mas que ele está sempre em 

formação, ao se colocar em sintonia com o conhecimento. 

É por isso que a formação é contínua, sem interrupção na linha do 
tempo, pois é contínuo o conjunto de interações produzidas nas 
relações humanas, em busca da solução de problemas colocados, seja 
por homens, seja por fenômenos da natureza. (MOURA, 1994: 54). 

Isso não quer dizer que o professor deva estar constantemente fazendo cursos de 

formação, mas sim que o curso que faça possa lhe propiciar autonomia pedagógica e de 

pesquisa, que o capacite a buscar e a produzir o próprio conhecimento pedagógico, 

numa constante reflexão sobre a própria prática.  

Isso pode permitir a esses profissionais redescobrir novas formas e abordagens, 

desenvolver uma nova sistemática, junto a outros profissionais da mesma área. Nessa 

perspectiva, é necessário que o professor procure atualizar-se permanentemente, 

buscando uma formação continuada que priorize a reflexão como algo que realmente o 

faça adquirir práticas educacionais inovadoras.. Assim, poderá utilizar novas formas de 

ensino e de convivência com seus educandos, especialmente os do Ensino Fundamental, 

de maneira a levá-los a construírem os conhecimentos e habilidades necessárias à 

prática de uma Matemática mais real e contextualizada.  
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Segundo Carneiro (1998: 124), a nova LDB traz, em seu Art. 43, item  IV, que o Ensino 

Superior deve ter como finalidade: “suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração...” 

Tudo isso nos leva ao velho e atual dilema  da educação, que é a relação teoria e prática, 

que muitos autores e professores vêm discutindo, de forma a buscar uma real 

acomodação desses conceitos. 

Ainda segundo Carneiro (1998b: 156), “A formação do professor supõe uma junção 

criativa de teoria e prática. Como já disse, “os formadores são formados”. Enquanto 

indivíduo, o professor é um ser particular. Enquanto pessoa, é um ser de relação da vida 

cotidiana.” 

De acordo com Carr e Kemmis (1988) apud Nóvoa  (1995: 84): 

...a relação entre teórico e o prático não é de molde a que a teoria 
‘implique’, ‘deduza’ ou ‘reflicta’ a prática. Trata-se de conseguir que, 
ao submeter a uma reconsideração racional as crenças e justificações 
das tradições existentes e em uso, a teoria informe e transforme a 
prática, ao informar e transformar as formas como se experimenta e se 
entende a prática. Quer dizer que não há transição da teoria para a 
prática, como tal, mas antes do irracional, da ignorância e do hábito 
para o conhecimento e para a reflexão. 

Sob a égide da perspectiva dialética, as alternativas apresentadas para a reconstrução 

dos cursos de formação de profissionais da educação enfatizam os espirais teoria-

prática-teoria e ação-reflexão-ação. Evidencia-se, ainda, que a formação inicial não se 

encerra em si mesma, devendo, portanto, articular-se com diferentes esferas da 

formação e da práxis dos professores em suas dimensões acadêmicas, sociais e políticas.  

No caso da Matemática, o  formalismo com que esta vem sendo tratada tanto na 

Educação Básica bem como no Ensino Superior tem colaborado para o insucesso e 

repetência de alunos que, ao lidar com a Matemática, começam, desde cedo, a 

demonstrar um certo desinteresse, pois, na maioria das vezes, aprendem fórmulas 

complexas sem vislumbrar sua aplicabilidade -  onde, como e quando utilizá-la no 

cotidiano. “É uma contrafação didática introduzir..., propor uma série de definições que, 

provavelmente, jamais serão utilizadas ou, finalmente, refugiar-se no rigor formal, 

transformado num fim em si mesmo.” (BRASIL, 1977:11). 
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Durante grande parte do século XX, a filosofia matemática foi dominada pela visão 

formalista dos fundamentos da Matemática. De acordo com essa visão, os objetos 

matemáticos – conjuntos, números, formas geométricas, etc., existem apenas num 

sentido formal: eles são as cadeias de símbolos que os representam e os definem. Claro, 

esses entes formais podem ser usados para modelar o mundo real, que dão muito poder, 

tanto para compreender melhor o mundo, como para melhor lidar com ele. Mas a 

Matemática, em si mesma, não existe para além da sua representação formal: não há 

universo platonista no qual essas abstrações tenham existência.  

Diante dessa polêmica sobre a formação de professores de Matemática, nossa pesquisa 

propõe-se discutir a relação entre os cursos de formação continuada realizados, nos 

últimos cinco anos, por professores de Matemática das últimas séries do Ensino 

Fundamental da cidade de Uberaba e a introdução de estratégias inovadoras referentes 

ao ensino dos Números Inteiros Relativos. Esperamos que os resultados encontrados 

possam abrir espaços para repensar o ensino da Matemática, sobretudo na questão 

desses  números em especial.  

De acordo com D’ Ambrósio (1996: 83), “há inúmeros pontos críticos na atuação do 

professor, que se prendem à deficiência na sua formação. Esses pontos são 

essencialmente concentrados em dois setores: falta de capacitação para conhecer o 

aluno e obsolescência dos conteúdos adquiridos...”. Esses são os enfoques que damos ao 

nosso trabalho: o conhecimento do aluno e o conteúdo dos cursos que freqüentaram os 

professores.  

Isso por que acreditamos que, além da aquisição de competências e habilidades que 

levem o professor a refletir e criar estratégias que possibilitem uma prática pedagógica 

adequada aos anseios reais dos alunos, quando estiverem utilizando a Matemática no 

dia-a-dia, seja na escola, em casa, no comércio ou no trabalho, uma formação 

continuada de qualidade deve colaborar para sua atividade docente, proporcionando-lhe 

também a construção de sua identidade profissional. Apesar de nosso estudo não 

objetivar a questão da identidade profissional desses professores, queremos dedicar aqui 

alguns parágrafos sobre esse assunto. 

Ainda, de acordo com Beatriz D’ Ambrósio (1993: 38), “Dificilmente um professor de 

Matemática formado em um programa tradicional estará preparado para enfrentar os 
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desafios das modernas propostas curriculares. As pesquisas sobre a ação de professores 

mostram que, em geral, o professor ensina da maneira como lhe foi ensinado”. 

O educador, ao adquirir novas concepções teóricas e didáticas, necessárias à 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem, a partir da realidade social, 

desenvolverá a capacidade de investigar a própria atividade, pois o professor, como 

qualquer outro profissional, está ligado intimamente a uma sociedade cheia de regras 

que modelam e direcionam sua atividade profissional. Assim, ser capaz de constituir e 

transformar a sua prática, exige um processo contínuo de construção de sua identidade 

docente dentro do novo contexto que se apresenta, levando seu aluno a uma formação 

do próprio desenvolvimento cognitivo e social.  

Além disso, todos os aspectos envolvidos no processo ensino-aprendizagem devem 

estar intimamente ligados, de forma a permitir uma construção coerente do indivíduo 

como um todo. Como diz Severino (1997: 34), é muito importante: 

...o respeito à percepção clara e explícita das referências existenciais 
de todos os sujeitos envolvidos no todo do processo educacional. Diz 
respeito, para os sujeitos, à compreensão de si mesmos, dos outros e 
de suas relações recíprocas, à compreensão de sua pertença à 
humanidade como um todo. 

O professor de Matemática pode ser considerado como o principal mediador entre os 

conhecimentos matemáticos historicamente produzidos e, os alunos, os grandes 

responsáveis por possíveis transformações tanto na escola, como na sociedade. A 

formação do professor como um processo dinâmico e evolutivo da profissão e função 

docente só tem sentido quando se transformar em uma atitude de constante 

aprendizagem por parte dos próprios professores, sobretudo as aprendizagens 

relacionadas às escolas englobando os processos que melhoram o conhecimento 

profissional, suas habilidades e suas atitudes. 

Assim, o conhecimento sobre o corpo de conhecimento a ser ensinado surge como um 

foco merecedor de atenção para a atividade ensino. Tal atividade exige que o professor 

conheça a realidade do objetivo específico da área do conhecimento com a qual 

trabalha, no caso a Matemática. Na busca desse conhecimento, aparecem indagações 

sobre o objeto de estudo dessa área, como ela se mostra, ou seja, quais são as suas 

afirmações básicas (proposições fundamentais), quais as teorias que as sustentam, qual 

o seu significado no mundo humano, o que ela revela desse mundo, como procede para 
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gerar os conhecimentos que agrupa de modo lógico, que é denominado de corpo de 

conhecimentos ou teoria, como expressa seus conhecimentos, ou seja, qual o modo de 

expressão específico de que se utiliza para comunicar o percebido e o conhecido sobre o 

mundo. 

Aos professores de matemática compete selecionar entre toda a 
Matemática existente, a clássica e a moderna, aquela que possa ser útil 
aos alunos em cada um, dos diferentes níveis da educação. Para a 
seleção temos que levar em conta que a Matemática tem um valor 
formativo, que ajuda a estruturar todo pensamento e a agilizar o 
raciocínio dedutivo, porém que também é uma ferramenta que serve 
para a atuação diária e para muitas atividades específicas de quase 
todas as atividades laborais [...] o sentido da Matemática deve ser um 
constante equilíbrio entre a Matemática formativa e a Matemática 
informativa. A primeira, mais estável, e a Segunda muito variável 
segundo o tempo, o lugar e a finalidade perseguida pelos alunos. É 
preciso formar, porém, ao mesmo tempo informar das coisas úteis 
adequadas às necessidades de cada dia e de cada profissão. Por outro 
lado, cada aspecto informativo tem um substrato formativo, de 
maneira que a regra pode ser “formar informando” ou “informar 
formando”. (PARRA & SAIZ, 1996:15). 

Essas questões orientam para o conteúdo a ser ensinado, clamando pelo entendimento do 

significado do corpo de conhecimentos com o qual o professor trabalha, da lógica subjacente a 

este, da linguagem para expressar o que revela sobre o mundo, da forma pela qual esse 

conhecimento se origina no pensamento humano. A compreensão desses aspectos permite ao 

professor auxiliar/ dirigir/ orientar a aprendizagem do aluno, pois, estando claro para si o campo 

do corpo de conhecimentos  com o qual trabalha, a lógica a ele pertinente, o seu núcleo básico 

de significado, poderá ele ajudar/ dirigir/ orientar o outro (o aluno) a trilhar caminhos que 

também o levem a compreender aquele significado. 

O ser-professor, portanto, tem a responsabilidade de buscar uma formação que o embase de 

forma teórica e prática, dando-lhe possibilidades de trabalhar a Matemática de forma prazerosa 

e consciente, que vai levar o seu aluno a um processo de ensino-aprendizagem real e não 

aparente, evitando-se o seguinte: “o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende”.  

A mais nova tendência, em cursos de formação de professores, é a que prioriza a reflexão do 

professor sobre sua prática em sala de aula; o que, em muitos casos, é feito através de uma 

pesquisa etnográfica, que não é o caso de nosso estudo. Cursos desse tipo consideram o 

professor como produtor de conhecimentos, e, em função disso, procuram proporcionar-lhe uma 

maior autonomia, para que seja capaz de transformar criticamente sua prática cotidiana. Essa 

tendência pressupõe que a formação do professor se prolonga por toda a sua carreira, e 
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conseqüentemente ela não se dá apenas por acumulação de técnicas e conteúdos, mas sim pela 

constante reflexão e reconstrução crítica da sua prática pedagógica.  

A tendência que vê o professor como um profissional reflexivo é uma das mais significativas 

orientações sobre necessidades teóricas e práticas de um professor em formação ou de um curso 

de formação; é nesse tipo de formação que acreditamos. Pensamos que ela deveria ser mais 

empregada nos vários meios de formação de professores, pois, só através de uma profunda 

reflexão, podemos mudar a nossa postura e ter um pouco mais de autonomia. 

 

2- CONTRIBUIÇÕES DA PSICOGENÉTICA: FUNDAMENTOS 

PARA ESTE ESTUDO 

 

Como dissemos anteriormente, à medida que caminhávamos no delineamento de nossa 

pesquisa, percebemos a necessidade do professor conhecer como se dá o conhecimento. 

Beatriz D’Ambrósio (1993b: 40), mostra a importância do conhecimento do aluno pelo 

professor “Compreender como pensam as crianças, como analisar o pensamento delas, 

como gerar seu entusiasmo e curiosidade é essencial ao sucesso do futuro professor de 

Matemática.”. 

Assim, dedicaremos este item à questão do conhecimento, tal como proposto pela teoria 

psicogenética. 

O conhecimento, dentro da literatura piagetiana, deve ser compreendido como algo 

indivisível, entretanto, didaticamente podemos considerá-lo em seus aspectos físico, 

social e lógico-matemático. 

O aspecto físico é adquirido por nós por meio das descobertas que fazemos ao interagir 

no mundo, o social por transmissão através das pessoas e o lógico-matemático, por 

invenção de nossa própria mente.  

Sobre os aspectos citados acima, Scriptori (1998) nos mostra três exemplos que 

demonstram, de forma clara e objetiva, o que caracteriza cada um desses aspectos do 

conhecimento. 
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Assim, por exemplo, sobre o objeto caneta poderemos saber 
(conhecer) que: 

a) é preta, fria, dura, flexível, de metal, pode ser carregada nas mãos 
ou no bolso, presta-se a marcar com tinta uma dada superfície, 
etc., - saberes tais que são da ordem do conhecimento físico; 

b) compõe-se de duas letras A mais as letras C, N, E, T, e para 
escrever a palavra corretamente em nossa língua há que dispô-las 
na seguinte ordem – e não em outra: CANETA; que serve para 
escrever sobre uma folha de papel; que existem fábricas 
específicas para confeccioná-las; que, para possuí-la, deve-se 
pagar por ela; que existem lojas específicas onde são vendidas, 
etc. – saberes esses que são de ordem do conhecimento social; 

c) é menor que uma pessoa e maior que uma semente de tomate; 
pesa mais que uma pena de pássaro e menos que uma melancia; 
pertence à classe de objetos escolares e não à classe dos 
alimentos; se colocada no sentido vertical tem o mesmo 
comprimento de quando colocada no sentido horizontal, etc. – 
saberes esses que são da ordem do conhecimento lógico-
matemático. (SCRIPTORI, 1998: 27 – 28). 

Scriptori (1998) demonstrou, de uma forma bastante didática, os aspectos do 

conhecimento, utilizando um determinado objeto. Deixa claro que o conhecimento 

físico é construído pela ação do homem (ação empírica) sobre os objetos, para descobrir 

suas propriedade mais intrínsecas, tendo sempre como fonte externa os objetos. 

O conhecimento social é construído através de convenções arbitrárias, que dependem do 

consenso das pessoas que aplicam esses conhecimento, pois, nesse contexto, entra 

também o tipo de linguagem escrita e oral utilizada por um povo; suas relações 

interpessoais, que fazem as regras e normas de seu convívio social e moral2. 

O conhecimento lógico-matemático não advém do objeto em si, ele é de caráter 

endógeno3, portanto o sujeito vai agir sobre o objeto, tal como no conhecimento físico, 

porém de forma a relacionar as propriedades descobertas e abstraídas das ações pessoais 

do sujeito – por abstração pseudo-empírica4, nesse caso – ou de forma a inventar novas 

relações entre os dados abstraídos pelo sujeito, ao coordenar as próprias ações - por 

                                                 
2 O conhecimento que diz respeito à moralidade (julgamento moral) é estabelecido pelas relações 
interpessoais. Regras morais sobre a mentira, o roubo, a delação, etc. foram sendo construídas pelas 
pessoas à medida que sentiram necessidade de cooperar para beneficiarem-se mutuamente. Assim é que a 
construção da moralidade pressupõe a coordenação de diferentes pontos de vista, não sendo, portanto, 
arbitrárias, guardando estreita relação com o aspecto lógico-matemático. 
3 Segundo FERREIRA (2001: 264), “endógeno – adj. Originado no interior do organismo, ou por fatores 
internos”. 
4 PIAGET, J. Abstração Reflexionante. Trad. Fernando Becker. Porto Alegre: Artes Médicas. 1995. 
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abstração reflexiva, neste caso procedendo, assim, em ambos os casos, de maneira 

dedutiva. 

Utilizando isso no campo da sala de aula, quando um professor insiste em ser o modelo 

de sabedoria e utiliza apenas a linguagem, baseada em seu próprio raciocínio dedutivo, 

demonstrado aos alunos, através de uma metodologia verbal em que o aluno não 

participa ativamente do processo de aprendizagem, fica difícil para o aluno 

compreender esse conteúdo. Ocorre que esse tipo de conhecimento, o lógico-

matemático, não é ensinável por transmissão oral, segundo nos ensina Piaget. 

Em suas preocupações primeiras, Piaget interessou-se em explicar como se forma o 

conhecimento humano e como se passa de uma situação de menor conhecimento para 

uma outra de maior conhecimento. Para tanto, ele se embrenhou em uma vasta 

investigação que se centrou, sobretudo, no estudo da gênese do conhecimento científico. 

Piaget aceita, como princípio, que há um sujeito e um ambiente no qual nasce e se 

desenvolve, o que do ponto de vista de quem está de fora parece, sem sombras de 

dúvidas, verdadeiro. Para ele o desenvolvimento deve ser estudado e explicado a partir 

da perspectiva do próprio sujeito, e que a influência do ambiente está sempre mediada 

pelas possibilidades mentais daquele sujeito. O sujeito nasce dotado de algumas 

características hereditárias, e se encontra rodeado de pessoas, de animais e tantas outras 

coisas que são fruto da cultura do homem. Entretanto, esse sujeito, através de sua ação 

sobre o meio, da interação com as pessoas e objetos, constrói  suas representações da 

realidade. A cultura é um pré-requisito para o desenvolvimento do indivíduo, e Piaget 

estava perfeitamente consciente disso, mas entendia que isso não era suficiente para 

explicar o desenvolvimento. Para compreender melhor, considerou necessário centrar-se 

no sujeito para conhecer como ocorre a produção de novos conhecimentos. Para tanto, 

valeu-se do processo biológico de equilibração, que implica  acomodação e assimilação 

como modelo mental de aquisição de conhecimentos, que por sua vez, servem de 

instrumento para o professor desequilibrar seu aluno, a fim de que ele construa um novo 

conhecimento.   

O que interessava a Piaget era mostrar como as capacidades com as 
quais o ser humano nasce vão se transformando, à medida que este as 
aplica à realidade e interage com ela. Piaget trata de desvendar o modo 
como o sujeito começa aplicando suas capacidades iniciais para agir 
sobre a realidade e como, nessa interação com elas, vão se 
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modificando e dando lugar a outras capacidades novas. Piaget 
descreve, sobretudo, a interação com os objetos físicos; porém, a 
cultura está claramente presente em todas as suas análises, ainda que, 
nem sempre, apareça de forma explícita (a criança está num berço, 
manipula objetos que os adultos colocaram aí, estes lhe aproximam os 
objetos ou os tiram, dão-lhe de comer, etc.). (DELVAL, 2002:96) 
(tradução nossa). 

Nesse sentido o educador deve conhecer tal concepção como enriquecimento possível 

de se utilizar em sala de aula. Ressaltando a importância do meio na aprendizagem, 

Piaget (1976) apud Scriptori de Souza (1988: 3-4) ressalta que: 

 ... o indivíduo não poderia adquirir suas estruturas mentais essenciais 
sem uma contribuição exterior, a exigir um certo meio social de 
formação, e que, em todos os níveis (desde os mais elementares até os 
mais altos), o fator social ou educativo constitui uma condição do 
desenvolvimento. 

Essa idéia demonstra a influência decisiva que o meio social tem na formação da 

personalidade, no sentido da evolução intelectual e moral. Outros pesquisadores, como 

Lopes & Brenelli (2001:148), demonstram como as ações e as abstrações desempenham 

um papel fundamental nesse processo:  

 No nível das operações concretas, a abstração reflexiva apresenta-se 
sobre as coordenações das ações do sujeito. Ações já internalizadas e 
reversíveis; portanto, operações. Embora a abstração reflexiva, 
durante este período, já admita a coordenação de operações, esta, 
contudo, ainda é obtida por meio de manipulação dos objetos. 

Isto nos leva diretamente a inferir a importância das ações do sujeito sobre o objeto de 

conhecimento e de se valer dessas idéias no desempenho da docência. Além disso,  

Goulart (2003: 44-45) evidencia  a necessidade de se levar em conta as estruturas 

mentais do sujeito. 

A formação de conceito de número efetua-se, na criança, em estreita 
conexão com a conservação numérica e com as operações lógicas de 
classificação e seriação. O fato de ter aprendido a contar verbalmente 
não significa o domínio do conceito de número. No período intuitivo, 
a avaliação numérica permanente é ligada à disposição espacial dos 
elementos de um conjunto; basta alterar a distância entre os objetos 
para que a criança considere que houve alteração do número deles. Só 
poderá falar em números operatórios quando a criança tiver 
constituído a conservação dos conjuntos numéricos 
independentemente dos arranjos espaciais.  

Piaget, dentro do seu trabalho de construção da teoria psicogenética, descreveu os 

estágios de desenvolvimento cognitivo do ser humano, do qual vamos nos preocupar 
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aqui com o estágio das operações formais. Por volta dos 11 ou 12 anos, inicia-se o 

quarto e último período de desenvolvimento mental que passa pela adolescência e 

prolonga-se até a idade adulta: é o período das operações formais. A principal 

característica desse período é a capacidade de raciocinar a partir de hipóteses verbais e 

não mais apenas de objetos concretos.  

Sendo a Matemática a ciência que investiga relações entre entidades definidas abstratas 

e logicamente, isso pode nos mostrar porque muitos alunos fracassam.  Muitas vezes, os 

alunos não possuem os pré-requisitos cognitivos (estruturas) necessários para a 

compreensão dos conteúdos dessa ciência - no caso de nosso estudo, dos Números 

Inteiros Relativos - e o professor fica insistindo para que aprendam por memorização. 

Entretanto, se eles não têm condições mentais que dêem suporte à aprendizagem desse 

conteúdo, “não parece sensato exigir precocemente dos alunos aquilo que Euler não 

vislumbrou em sua fase produtiva.” ( Ibidem, 1992b: 57). Como educadores devemos 

estar atentos para o tempo escolar de cada aluno. Leonhard Euler (1707 – 1783), foi um 

grande matemático, nascido na Suíça, que deixou entre seus legados para a Matemática 

vários símbolos como o f(x) para uma função de x. Mas, se nem o próprio Euler 

conseguiu desvendar todos os mistérios da Matemática, como pode um professor exigir 

de uma criança algo que ela não está pronta cognitivamente para conhecer? 

Os estudiosos da teoria piagetiana  mostram que a aprendizagem da Matemática não 

pode ser levada a efeito com compreensão sem que se conheça algo da teoria piagetiana, 

que é a questão do desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Segundo Brousseau (1986), apud Baldino (1996:5), “A aprendizagem 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...”. Portanto, o professor deve conhecer o processo de aprendizagem das noções 

matemáticas no indivíduo, para poder pensar em criar estratégias para a aprendizagem 

dos conceitos, respeitando o processo construtivo na individualidade de cada aluno. De 

fato, é preciso que o professor não se limite apenas ao conhecimento do conteúdo da 

matemática como ciência, mas que seja conhecedor também das peculiaridades do 

desenvolvimento cognitivo da criança ou do adolescente, para desenvolver uma prática 

eficaz dos métodos ativos de ensino. Nesse sentido, a colaboração dos estudos 
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psicogenéticos tornam-se indispensáveis, pois é neles que vamos encontrar 

fundamentação para o nosso trabalho docente. 

Desde os seus primeiros trabalhos, Piaget defende a hipótese de que o sujeito explora 

ativamente o meio, criando, a partir de suas ações, estruturas internas que lhe permitem 

ir conhecendo o mundo de forma mais estável e objetiva. 

Para Piaget (1952, apud Brasil, 1977:16): 

...distingue o conhecimento a partir da ação (de que resulta a “teoria” 
com a qual o sujeito aborda a realidade) e o conhecimento a partir do 
objeto (que identifica as “regularidades” do mundo físico), 
assinalando que, como não se pode tomar posse do objeto senão 
mediante a “ação”, assim também não se pode “conhecer" a realidade  
senão mediante um quadro teórico (no que se afasta, radicalmente, do 
neopositivismo que  pretende haver uma leitura direta da 
experiência)... 

Por ser a matemática um conhecimento lógico cuja linguagem se insere na análise 

aritmética do contexto e por ser um saber aplicável, socialmente exercido, inferimos que 

o professor há que conhecer os modos de organização do raciocínio lógico-matemático 

do aluno, para melhor interagir como educador favorecendo o processo de 

aprendizagem. Em seu artigo “Observações Sobre o Ensino da Matemática”5, Piaget 

afirma que o caminho utilizado pelo professor para ensinar Matemática depende 

naturalmente do conhecimento que tenha da psicogênese das noções, da aquisição das 

operações e estruturas lógico-matemáticas e, igualmente, da significação epistemológica 

que lhes são atribuídas. Isto é, o professor vai interagir com seus alunos, propiciando ou 

não a construção das operações matemáticas, dependendo da posição epistemológica 

que adote sobre a formação psicológica ou aquisição das operações e das estruturas 

lógico-matemáticas do ser humano. Quando o professor adota posições como as do 

inatismo ou do positivismo lógico, utiliza a transmissão verbal, que se dá por meio do 

“repasse” das verdades (crenças) próprias, sem se preocupar com as idéias espontâneas 

dos educandos. 

                                                 
5 (Remarques sur ‘l’Éducation Mathèmatique). Comments on mathematical education. [Transl.: Joan 
Bliss]. In: Developments in mathematical education: proceedings of the 2nd International congress on 
mathematical education, Exeter, August 29th September 2nd, 1972 / ed.: Albert Geoffrey Howson. 
London: Cambridge University Press, 1973. P. 79-87. Ce texte a été lu pour le compte de Jean Piaget au 
Congrès international pour l'enseignement des mathématiques à Exeter/Angleterre. 
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Como o desenvolvimento da inteligência se dá por meio de uma construção espontânea 

e gradual das estruturas lógico-matemáticas, o professor bem instruído sobre esse 

desenvolvimento psicológico pode fazer de seus alunos, indivíduos criativos e 

inovadores, além de ter seu trabalho facilitado. 

A compreensão de como se adquire a lógica matemática depende de uma revisão, em 

nossos conceitos, da relação entre a linguagem e a ação. Antes da linguagem, já há uma 

lógica na ação para construção de certas operações (reunião, inclusão, interseção, 

bijecção, etc.), que são as mesmas leis que constroem a própria lógica (lei da lógica 

binária). Como, no curso do desenvolvimento, a ação precede a linguagem, são as ações 

que vão gerar o processo de assimilação do indivíduo. Portanto, originariamente a 

lógica não advém da linguagem, mas das ações do sujeito, que mais tarde, se revelarão 

pela linguagem. 

Portanto, ao colocar a Matemática como uma ciência racional, e fugir das experiências 

materiais, tornando-a puramente verbal, comete um grande erro ao negligenciar o papel 

das ações, ao se ater apenas ao plano da linguagem. O espírito dedutivo formal nasce de 

duas diferentes experiências: a experiência física, em que o indivíduo vai agir sobre o 

objeto a fim de descobrir suas propriedades, e a experiência lógico-matemática, em que 

o indivíduo vai retirar as informações não dos objetos, mas das coordenações das ações 

que ele exerceu sobre o objeto. Exemplificando isso, Piaget afirma que o resultado da 

contagem independe da ordenação física de qualquer sólido, quando o indivíduo já 

construiu uma experiência lógico-matemática. 

As ações físicas e as experiências lógico-matemáticas são necessárias para desenvolver 

o espírito dedutivo da criança, por duas razões: 1) as operações mentais derivam das 

ações que são interiorizadas, resultando nas experiências lógico-matemáticas, e 2)  as 

coordenações de ações e as experiências lógico-matemáticas provocam, em se 

interiorizando, a formação de uma abstração lógica- matemática, que é chamada de 

“abstração reflexiva”, a qual permite uma reflexão e uma reorganização que vão gerar 

um novo conhecimento.  

Sendo assim, crianças de idade entre 7 até 12 anos ainda precisam das experiências 

lógico-matemáticas concretas e materiais, apesar de terem um grande desenvolvimento 

sobre as operações, conservação, reversibilidade e tantas outras coisas, porém ainda 
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estão limitadas ao concreto. Essas crianças não conseguem operar com as hipóteses 

puramente verbais, elas necessitam da manipulação real ou imaginária, pois, nesse 

nível, são capazes de operações concretas e não formais.  

Buscar a compreensão das operações concretas, continuidade entre as ações espontâneas 

e o pensamento reflexivo, são fundamentais para o ensino da Matemática. O papel 

construtivo das noções matemáticas fica evidenciado pela noção de conservação que 

nunca acontece antes dos cinco anos nas crianças, pois o processo lógico-matemático da 

correspondência termo a termo é construído combinado com a recorrência, conforme 

demonstrado nas pesquisas de Piaget e Inhelder (1975). 

O desenvolvimento da geometria espontânea, segundo a história, é visto na seguinte 

ordem de construção: formas euclidianas, estruturas projetivas e finalmente a topologia. 

Já nas crianças encontra-se uma ordem diferente: primeiro vem a topologia das quais 

derivam as noções projetivas e, mais tarde, as formas euclidianas.  

Com isso, pode-se observar que, quando as crianças estão entre os 7-8 anos, elas se 

encontram no nível das operações concretas, no qual a construção de estruturas de 

caráter algébrico comportam operações inversas e as estruturas de ordem repousam 

sobre reciprocidade, mas que não se compõem entre si, apenas se combinam 

seqüencialmente. Nas crianças com cerca de 11-12 anos, as inversões ou negações e as 

reciprocidades acontecem já além das operações concretas, num nível formal, em que o 

sujeito consegue manipular sistemas que comportam quatro transformações, a saber: 

mantém a idêntica, sua inversa, sua recíproca e sua correlativa. 

Diante desses conhecimentos é necessário que o educador de Matemática sair de seu 

mundo abstrato para colocar-se na perspectiva mais concreta da criança, utilizando-se, o 

menos possível, da verbalização. O problema prático difícil de resolver é o de que o 

professor venha a colocar-se no ponto de vista do aluno, conhecer os detalhes e o 

mecanismo de suas estruturações espontâneas sucessivas para aplicá-los aos casos 

particulares do desenvolvimento da criança, sem fazer uma generalização apressada. 

Para trabalhar de forma a atender tanto as estruturas lógico-matemáticas do professor 

como as do aluno, será necessário seguir alguns princípios psicopedagógicos gerais. O 

primeiro princípio é o de que a compreensão real de uma teoria se dá através da 

reinvenção desta pelo sujeito que aprende.  
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O segundo é o de que o professor deve saber que, até a adolescência, o aluno é capaz de 

fazer e compreender mais em ações que se exprimir verbalmente. Nós temos mais 

conhecimentos inconscientes do que podemos compreender em nível consciente. 

O terceiro consiste em partir de modelos de ensino que correspondam à lógica "natural" 

do nível dos alunos, reservando a formalização (sistematização) para quando as noções 

já tiverem sido apreendidas. 

Essas concepções de Piaget, acima enumeradas, servem como um norteador para toda e 

qualquer prática pedagógica que leve em conta o desenvolvimento cognitivo do ser 

humano, portanto, servem tanto para a formação professor/aluno, como para a formação 

continuada dos próprios professores. Assim, o educador que estiver frente a um trabalho 

pedagógico de qualquer natureza, precisa se preocupar com essas orientações, pois com 

essa visão, ele poderá desenvolver um processo de ensino-aprendizagem de Matemática 

capaz de levar a uma mudança de postura, assim como também poderá levar seus alunos 

ao conhecimento. Em outras palavras, o professor não pode querer que seu aluno seja 

um Euler em fase prematura de seu desenvolvimento, devendo, portanto, respeitar o 

desenvolvimento normal de suas potencialidades cognitivas.  
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CAPÍTULO II 

 

OS NÚMEROS INTEIROS RELATIVOS - HISTÓRICO, 

FUNDAMENTOS E RELAÇÕES 

 

O número é um conceito fundamental em Matemática, que tomou forma num longo 

processo de desenvolvimento histórico. A origem e formulação desse conceito ocorreu 

simultaneamente com o despontar, entenda-se nascimento, e desenvolvimento da 

Matemática. As atividades práticas do homem, por um lado, e as exigências internas da 

Matemática, por outro, determinaram o desenvolvimento do conceito e de número. A 

necessidade de contar objetos levou ao aparecimento do conceito de Número Natural. 

Todas  as nações que desenvolveram formas escritas introduziram o conceito de 

Número Natural e desenvolveram um sistema de contagem. O desenvolvimento 

subseqüente do conceito de número prosseguiu principalmente devido ao próprio 

desenvolvimento da Matemática.  

Para Caraça (1998), o homem, antes de adquirir os números, precisa passar pelo 

processo da contagem. Se o homem não vivesse em sociedade, a necessidade da 

contagem diminuiria significantemente, embora não desaparecesse, pois as necessidades 

básicas do dia-a-dia levariam o homem à construção desse conhecimento. 

Já que vivemos em sociedade, a necessidade da contagem vem como um ente necessário 

para a sobrevivência humana, principalmente no que tange às transações comerciais, 

portanto os Números Naturais surgem depois do homem adquirir o conhecimento da 

contagem. 

Sobre isso Caraça (1998) afirma ainda que: 
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A idéia de número natural não é produto puro do pensamento, 
independentemente da experiência; os homens não adquiriram 
primeiro os números naturais para depois contarem; pelo contrário, os 
números naturais foram-se formando lentamente pela prática diária de 
contagens. (CARAÇA, 1998: 4). 

Tal como alguns povos primitivos que hoje vivem em regiões como a África Central, 

que não conhecem os números além de 5 ou 6, as crianças, nos seus primeiros anos de 

vida, também fazem a relação de que tudo que passe de 4 é “muitos”. 

Portanto, pode-se dizer que o maior ou menor conhecimento dos números está ligado às 

condições do meio, e mais especificamente da vida econômica dos povos; quanto maior 

a interação entre as pessoas de um povo, mais profundo será o conhecimento dos 

números. Sobre isso, afirma Caraça (1998b: 4): “Não apenas as condições da vida social 

que influem no conhecimento dos números naturais; actuam neles também condições 

humanas individuais”. 

Para melhor compreender as dificuldades inerentes ao conceito de Números Inteiros 

Relativos, faremos um resumo histórico sobre o aparecimento e uso desses números na 

Matemática, com o respectivo tipo de representação. 

Os chineses fizeram uso dos números negativos desde o primeiro século de nossa era. 

Eles efetuavam cálculos e resolviam equações, interpretando esses números como 

simples subtraendos. Os coeficientes positivos eram indicados por gravetos (pequenos 

pauzinhos) vermelhos e os coeficientes negativos por gravetos pretos que eram 

manipulados sobre um tabuleiro; esse esquema de cores também era encontrado em seus 

trabalhos escritos. Apesar das regras de sinais não terem sido definitivamente afirmadas 

em qualquer tratado chinês, até 1299, elas já eram conhecidas e utilizadas 

constantemente. 

Ao contrário dos números naturais e fracionários positivos que têm raízes em 

experimentações geométricas, os números negativos ou irracionais e os números 

complexos surgiram da manipulação algébrica, como resolução de equações de 1º  e 2º 

graus. 

O embrião da regra de sinais é geralmente atribuído a Diophante de Alexandria, em 250 

a. C., que, no início do livro I de sua “Arithmétique”, fazendo talvez alusão ao 

desenvolvimento do produto de duas diferenças, escreve: Uma falta multiplicada por 
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uma falta dá o que é positivo, enquanto que uma falta multiplicada por o que é positivo 

dá uma falta. (GLAESER, 1981: 311) 

A explicação encontrada por eles, naquela época, era considerar essas raízes como 

falsas e assim, satisfaziam seu raciocínio. A primeira vez que explicitamente as regras 

que regem a aritmética com os números negativos apareceram foi em uma obra do 

matemático Brahmagupta, que data do ano de 628 d. C.. Ele não só utilizou os negativos 

em seus cálculos como também os considerou entidades separadas e os dotou de uma 

aritmética concordante com a dos inteiros.   

As contribuições de Brahmagupta à Álgebra são de ordem mais alta 
que suas regras de mensuração, pois daqui achamos soluções gerais de 
equações quadráticas, inclusive duas raízes mesmo quando uma delas 
é negativa. A aritmética sistematizada dos números negativos e do 
zero, na verdade, encontra-se pela primeira vez em sua obra. 
(BOYER, 1996: 150). 

Os hindus atribuíram a esses números negativos o significado de débitos, mas nem 

todos aceitaram essa explicação. 

Provavelmente foi no Renascimento que apareceu um número negativo ligado à uma 

equação algébrica, na obra do matemático francês Nicolás Chuquet (1445 – 1500). 

Trata-se de seu “Triparty en la science des nombres”, escrita em 1484, em que o autor 

cria diferentes símbolos para representar uma equação que poderíamos dizer hoje 4x = - 

2. O importante dessa obra e que ela vai bem além das potencialidades da época. Porém, 

segundo Boyer (1996b:190), “O Triparty de Chuquet, [...] é um livro em que não se 

pode avaliar o grau de originalidade do autor.” 

Foi o matemático Albert Girard (1590- 1639) o primeiro a reconhecer a utilidade 

algébrica de admitir as raízes negativas e imaginárias como soluções formais das 

equações, porque ele permitia uma regra geral de resolução na construção de equações 

através de suas raízes. 

De um modo geral, Girard percebia que as raízes negativas são 
orientadas em sentido oposto ao dos números positivos,, antecipando 
assim a idéia de reta numérica. “O negativo em geometria indica 
retrocesso”, ele disse, “ao passo que o positivo é um avanço”. 
(BOYER, 1996c: 209).  

Somente a partir do século XVII, é que os matemáticos como Viéte, que eram 

contemporâneos de Girard,  começaram a reconhecer os números negativos como 



 39 

números válidos. Mesmo no século XIX, havia uma falta de fundamentação para 

explicar os números negativos, como vemos:  

William Frende (1757 – 1841), matemático e sogro de Augustus De 
Morgan, expressou em seu ‘Princípios de Álgebra’: “um número se 
presta a ser subtraído de um número maior do que ele mesmo, mas 
tentar subtraí-lo de um número menor do que ele mesmo é ridículo...” 
(MEDEIROS, A. e MEDEIROS, C., 1992: 55). 

Essa questão deveria evoluir, mas para isso seria necessário criar-se um sistema 

numérico, o que somente aconteceu no decorrer do século XIX. Mas levou-se muito 

tempo “ para que os matemáticos percebessem que a ‘regra dos sinais’, junto com todas 

as outras definições governando os inteiros negativos e frações, não podem ser 

‘provadas’...” (Ibidem, 1992a: 56). Como os números negativos foram criados com o 

objetivo de sanar algumas de nossas dificuldades, não seria necessário ser provada a sua 

existência, mas ela deveria manter-se dentro das leis fundamentais da aritmética, ou 

seja, da propriedade comutativa (a ordem da parcela não altera a soma, logo a e b 

pertencem a Z (Números Inteiros Relativos), portanto, a + b = b + a);  na associativa 

(para determinarmos a soma de três Números Inteiros Relativos, podemos associar, em 

qualquer ordem, as parcelas, logo a, b, c pertencem a Z, portanto, (a + b) + c = a + (b + 

c)) e da distributiva (o produto de um Número Inteiro Relativo por uma soma algébrica 

pode ser obtido multiplicando-se o número por cada um dos termos da soma e 

adicionando-se, a seguir, os produtos obtidos), logo a, b, e c pertencem a Z, portanto, a . 

( b + c) = a . b + a . c).  

 Os números inteiros podem surgir como uma ampliação do campo 
educativo, pela análise de diferentes situações em que esses números 
estejam presentes. /.../ As primeiras abordagens dos inteiros podem 
apoiar-se nas idéias intuitivas que os  alunos já têm sobre esses 
números por vivenciarem situações de perdas e ganhos num jogo, 
débitos e créditos bancários ou outras situações. /.../ O estudo desses 
números não poderá, no entanto, restringir-se apenas a esses aspectos, 
mas incorporar situações que permitam a compreensão das regras do 
cálculo com os inteiros pela observação de regularidades e aplicação 
das propriedades das operações com os naturais. (Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática ,1997:66) 

Existem diversos trabalhos de cunho didático destinados à análise de conceitos 

numéricos. Jean Piaget (1949), por exemplo, baseando-se em observações do 

comportamento infantil, fez um extenso comentário às dificuldades inerentes aos 

números relativos. Em seu estudo, Piaget cita textos de D’Alembert, em que afirma que 

a única dificuldade estaria residida no caráter fixo (estático) do número e que esse 
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obstáculo desapareceria se associássemos um número a ação (dinâmica) e não a um 

estado.  

Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram, cada vez mais, a necessidade de 

um novo tipo de número, que pudesse ser a solução de equações tão simples como: 

x + 2 = 0, 2x + 10 = 0, 4y + 4 = 0 

As Ciências precisavam de símbolos para representar temperaturas acima e abaixo de 0º 

C, por exemplo; astrônomos e físicos procuravam uma linguagem matemática para 

expressar a atração entre dois corpos. Quando um corpo age com uma força sobre outro 

corpo, este reage com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Mas a tarefa 

não estava somente em criar um novo número, era preciso encontrar um símbolo que 

permitisse operar com esse número criado, de modo prático e eficiente. 

Vamos esboçar agora a origem dos sinais para esses novos números. 

A idéia sobre os sinais vem dos comerciantes da época. Os matemáticos encontraram a 

melhor notação para expressar esse novo tipo de número. Vejamos como faziam tais 

comerciantes: 

Suponhamos que um deles tivesse em seu armazém duas sacas de feijão com 10 kg 

cada. Se esse comerciante vendesse, num dia, 8 Kg de feijão, ele escrevia o número 8 

com um traço (semelhante ao atual sinal de menos) na frente para não se esquecer de 

que no saco faltava 8 Kg de feijão. 

Mas, se ele resolvesse despejar no outro saco os 2 Kg que restaram, escrevia o número 2 

com dois traços cruzados (semelhante ao atual sinal de mais) na frente, para se lembrar 

de que, no saco, havia 2 Kg de feijão a mais que a quantidade inicial. 

Com essa nova notação, os matemáticos poderiam, não somente indicar as quantidades, 

mas também representar o ganho ou a perda dessas quantidades, através de números, 

com sinal positivo ou negativo. 

Para Borba (1998), há duas abordagens para o professor ensinar os Números Inteiros 

Relativos; a primeira  é essencialmente abstrata, por meio de manipulação de símbolos. 
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Já a segunda abordagem usa modelos concretos ou situações contextualizadas que dão 

sentido aos Números Inteiros Relativos e suas operações, tal como citamos abaixo. 

A primeira abordagem defende a postura de que os números inteiros 
são entidades matemáticas abstratas inseridas num sistema regido por 
certas regras e que, portanto, devem ser ensinados como tais.[...] A 
abordagem em que se utiliza contextos significativos pode ser 
exemplificada pela proposta de ensino de Kobayashi (1988), em que 
as crianças utilizam cartões pretos e vermelhos para representar 
valores positivos e negativos no contexto de débitos e créditos. As 
crianças são apresentadas ao conceito de número relativo a partir de 
um jogo com cartas de baralho em que naipes pretos representam 
créditos e os vermelhos débitos. (BORBA, 1998: 126). 

Na Matemática moderna, os números possuem naturezas distintas: números reais 

constituem classes, ao passo que números relativos são relações, portanto dentro desse 

contexto, vamos apresentar a conceituação do  conjunto Z dos Números Inteiros 

Relativos. 

Antes, porém, é necessário evidenciar como o ser humano chegou ao conceito de 

Números Inteiros Relativos. Segundo Piaget, o conhecimento matemático é construído, 

não pré-formado nem adquirido por memorização. A história da Matemática mostra 

como essa é uma construção contínua, pois a Humanidade levou séculos para construir 

os números negativos e não foi antes de Pitágoras que os números irracionais chegaram 

ao entendimento humano. Assim, foi possível estabelecer uma seqüência mais próxima 

da História das Ciências e, portanto, da psicogênese das noções. Segundo Lovell 

(19770: 156), essa psicogênese dos números obedece à seguinte ordem: “Números 

Naturais; Zero; Números Negativos; Números fracionários; Números racionais; 

Números Irracionais; Números Reais; Números imaginários e os Números 

complexos”.(tradução nossa).  

Em termos de estruturação mental, o conceito de número supõe a noção de conservação 

de quantidades (discretas e contínuas), a noção de classificação e a noção de seriação 

operatória. Melhor dizendo, “... o conhecimento de número, do ponto de vista 

psicológico, se constitui na síntese entre as noções de inclusão de classe e de relação de 

ordem”. (SCRIPTORI DE SOUZA, 1988: 131). 

Levando-se em consideração a História das Ciências; a História da própria Matemática; 

os fundamentos da Psicogênese de Piaget; os pré-requisitos apontados por Lovell; os 

vários autores de livros didáticos e paradidáticos da Matemática, como por exemplo: 
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Giovanni; Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental e a nossa própria prática como professor de Matemática, é que 

estabelecemos a seguinte seqüência de aprendizagem para o aluno chegar ao conceito de 

Números Inteiros Relativos, que são: Noção de quantidade; Conceito de Número; 

Números Naturais; Noção de Fração. 

Definimos o conjunto dos Números Inteiros Relativos como a reunião do conjunto dos 

números naturais, o conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Esse conjunto 

é denotado pela letra Z (Zahlen = número em alemão), e que pode ser escrito por: 

Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,...} 

Também compactuamos com a definição de Giovanni (1985: 18): “O conjunto 

constituído pelos números inteiros negativos, pelo número zero e pelos números inteiros 

positivos é denominado conjunto dos números inteiros relativos...”. 

Da mesma forma, compartilhamos com Caraça (1998b: 92) que apresenta o conceito 

desses números da seguinte forma: “Sejam a e b dois números reais quaisquer: à 

diferença a – b chamaremos número relativo, que diremos positivo, nulo ou negativo...”. 

Em todos esses conceitos, fica claro para nós que os Números Inteiros Relativos são 

formados basicamente por números inteiros positivos e negativos e o zero como centro 

divisor desses dois pólos.  

Após a conceituação dos Números Inteiros Relativos, julgamos interessante apresentar 

uma série de conteúdos matemáticos específicos sobre os mesmos, segundo Giovanni 

(1985). 

Iniciaremos com os subconjuntos de Z: 

Conjunto dos números inteiros exceto o número zero: Z* = {..., -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 

4,...} 

Conjunto dos números inteiros não negativos: Z+ = {0, 1, 2, 3, 4,...} 

Conjunto dos números inteiros não positivos: Z- = {..., -4, -3, -2, -1, 0}, sendo que não 

existe padronização para essas notações. 
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Interessa demonstrar agora como os Números Inteiros se apresentam na Reta 

Numerada: 

Para Giovanni (1985), a reta numerada ou como ele à chama “Reta Numérica Inteira” 

deve ser construída e observada da seguinte maneira: 

• À direita do ponto 0, com certa unidade de medida (1 cm, por 
exemplo), assinalamos pontos consecutivos e, para cada ponto, 
fazemos corresponder um número inteiro positivo. 

• À esquerda do ponto 0, com a mesma unidade, assinalamos 
pontos consecutivos e, para cada ponto, fazemos corresponder um 
número negativo. 

• Ao ponto 0, denominado origem, fazemos corresponder o número 
zero. (GIOVANNI, 1985b: 20). 

Baseando-se ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros 

possuem um, e somente um, antecessor e também um, e somente um, sucessor. 

Todo número possui sua ordem e simetria particular, tal como se apresenta abaixo a  

ordem e simetria no conjunto Z. O sucessor de um número inteiro é o número que está 

imediatamente à sua direita na reta (em Z) e o antecessor de um número inteiro é o 

número que está imediatamente à sua esquerda na reta (em Z). Por exemplo: 

3 é sucessor de 2 e 2 é antecessor de 3; -5 é antecessor de -4 e -4 é sucessor de –5; 0 é 

antecessor de 1 e 1 é sucessor de 0; -1 é sucessor de -2 e -2 é antecessor de -1 

Todo número inteiro, exceto o zero, possui um elemento denominado simétrico ou 

oposto -z e ele é caracterizado pelo fato geométrico que tanto z como -z estão à mesma 

distância da origem do conjunto Z que é 0. Por exemplo: O oposto de ganhar é perder, 

logo o oposto de +3 é –3;  o oposto de perder é ganhar, logo o oposto de -5 é +5 

Sobre a simetria ou oposto dos Números Inteiros Relativos Dienes (1975), afirma que: 

para cada número há um oposto (exemplo, 3 é oposto de – 3, -6 é 
oposto de 6 etc.), o que poderíamos deixar de compreender é que 
adicionar um número é exatamente equivalente a subtrair o seu 
oposto, e subtrair um número equivale exatamente a adicionar o seu 
oposto, embora de fato efetuamos todas as vezes estas operações 
corretamente. (DIENES, 1975: 25). 

Todo número pode ser representado por módulo. O módulo ou valor absoluto de um 

Número Inteiro Relativo é definido como sendo o maior valor (máximo) entre um 
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número e seu elemento oposto e pode ser denotado pelo uso de duas barras verticais | |. 

Assim: |x| = max {-x, x}. Por exemplo: |0| = 0,  |8| = 8,  |-6| = 6. 

Do ponto de vista geométrico, o módulo de um número inteiro corresponde à distância 

desse número até a origem (zero) na reta numérica inteira. 

Giovanni (1985:21) deixa bem claro, sobre o módulo dos Números Inteiros Relativos, 

que: “O número natural denomina-se módulo ou valor absoluto do número inteiro 

relativo.” 

Sobre o módulo dos Números Inteiros Relativos, temos Caraça (1998), afirmando que: 

Para distinguir o número absoluto a do número positivo que, no 
campo relativo, dele resulta pela nova qualificação, representa-se este 
por + a; a diz-se, então, o valor absoluto ou o módulo de + a; 
analogamente, o número absoluto a, diz-se o módulo ou o valor 
absoluto do número negativo – a; para indicar o valor absoluto, de um 
número entre dois traços verticais, de modo que se tem sempre |+ a | 
= |- a | = a. (CARAÇA, 1998c: 98-99).  

Quando se trata de somar Números Inteiros Relativos, associaremos aos números 

inteiros positivos a idéia de ganhar e aos números inteiros negativos a idéia de perder. 

Para melhor entendimento dessa operação, temos: 

ganhar 3 + ganhar 4 = ganhar 7 <=> (+3) + (+4) = (+7); 

perder 3 + perder 4 = perder 7 <=> (-3) + (-4) = (-7); 

ganhar 8 + perder 5 = ganhar 3 <=> (+8) + (-5) = (+3); 

perder 8 + ganhar 5 = perder 3 <=> (-8) + (+5) = (-3). 

É necessário observar que o sinal (+) antes do número positivo pode ser dispensado, 

mas o sinal (-) antes do número negativo nunca pode ser dispensado. Por exemplo: -3 + 

3 = 0,   6 + 3 = 9 e 5 - 1 = 4. 

Sobre a soma dos Números Inteiros Relativos Giovanni (1985c: 29) afirma: “A soma de 

dois números inteiros relativos (diferentes de zero) de sinais diferentes é obtida dando-

se o sinal da parcela que tem maior módulo e calculando-se a diferença entre os 

módulos.”. 
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Destacaremos a seguir as propriedades da adição de números inteiros, que são: 

fechamento, associativa, comutativa, elemento neutro e elemento oposto. 

A propriedade fechamento implica que o conjunto Z é fechado para a adição, isto é, a 

soma de dois números inteiros ainda é um número inteiro. 

Por exemplo: ( 9) + ( 3) = 12; ( -6) + ( -1) = -7 ou (1) + 9 –8) = 2, nesses três exemplos, 

podemos observar que a afirmativa acima é verdadeira, pois todos os resultados são 

Números Inteiros Relativos.  

A propriedade associativa, para todos a,b,c em Z, define que para determinarmos a 

soma de três Números Inteiros Relativos, podemos associar, em qualquer ordem, as 

parcelas, tal como demonstramos a seguir: 

Sendo a, b, c (sendo que esses números podem ser um número qualquer) pertence a Z, 

logo (a + b) + c = a + (b + c); a + ( b + c ) = ( a + b ) + c; 2 + ( 3 + 7 ) = ( 2 + 3 ) + 7 

A propriedade comutativa indica que a ordem das parcelas não altera a soma. Assim, a 

+ b = b + a, exemplificado temos, 3 + 7 = 7 + 3. 

De acordo com Giovanni ( 1985c: 31), “O número zero é o elemento neutro na adição.” 

Existe 0 em Z, que, adicionado a cada z em Z, proporciona o próprio z, isto é: z + 0 = z, 

exemplificando temos, 7 + 0 = 7. 

De acordo com Giovanni( 1985c: 31), “O número zero é o elemento neutro na adição.”   

Sobre o elemento oposto temos, para todo z em Z, existe (-z) em Z, melhor dizendo, 

qualquer elemento do conjunto Z admite um oposto ou simétrico que dará sempre um 

resultado igual a zero. Assim, z + (-z) = 0 ou 9 + (-9) = 0 

Vejamos agora como é a multiplicação (produto) de Números Inteiros Relativos. A 

multiplicação funciona como uma forma simplificada de uma adição quando os 

números são repetidos. Poderíamos analisar tal situação como o fato de estarmos 

ganhando repetidamente alguma quantidade; por exemplo, ganhar 1 objeto por 30 vezes 

consecutivas, significa ganhar 30 objetos e essa repetição pode ser indicada por um x, 

isto é: 1 + 1 + 1 + ... + 1 + 1 = 30 x 1 = 30 
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Se trocarmos o número 1 pelo número 2, teremos: 2 + 2 + 2 + ... + 2 + 2 = 30 x 2 = 60 

Se trocarmos o número 2 pelo número -2, teremos: (-2) + (-2) + ... + (-2) = 30 x (-2) = -

60 

Observamos então que a multiplicação é um caso particular da adição em que os valores 

são repetidos. Na multiplicação, o produto dos números a e b pode ser indicado por a x 

b, a .b ou ainda ab sem nenhum sinal entre as letras. 

Para realizar a multiplicação de números inteiros, devemos obedecer à seguinte regra de 

sinais: 

(+1) × (+1) = (+1) 

(+1) × (-1) = (-1) 

(-1) × (+1) = (-1) 

(-1) × (-1) = (+1) 

Com o uso dessas regras, podemos concluir que: os sinais dos números, resultado do 

produto, podem ser iguais (positivo) e diferentes (negativo). Podemos notar que, quando 

os fatores têm o mesmo sinal, o produto é positivo; em contra partida, se os fatores têm 

sinais diferentes, o produto é negativo.  

As propriedades da multiplicação de números inteiros são as seguintes: fechamento, 

associativa, comutativa, distributiva, elemento neutro e elemento inverso.  

A propriedade de fechamento implica que o conjunto Z é fechado para a multiplicação, 

isto é, a multiplicação de dois números inteiros ainda resulta um número inteiro. 

Já a propriedade associativa implica que para determinarmos o produto de três números 

inteiros relativos, podemos associar, em qualquer ordem, os fatores. Por exemplo: a x ( 

b x c ) = ( a x b ) x c ou 2 x ( 3 x 7 ) = ( 2 x 3 ) x 7. 

Tanto na adição como na multiplicação, propriedade comutativa implica que a ordem 

dos fatores não altera o produto. Exemplo: a x b = b x a ou  3 x 7 = 7 x 3. 
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A distributiva é a propriedade em que o produto de um Número Inteiro Relativo por 

uma soma algébrica pode ser obtido multiplicando-se o número por cada um dos termos 

da soma e adicionando-se, a seguir, os produtos obtidos. Como exemplo, temos: a x ( b 

+ c ) = ( a x b ) + ( a x c ) ou 3 x ( 4 + 5 ) = ( 3 x 4 ) + ( 3 x 5 ) 

Quanto ao elemento neutro, existe 1 em Z, que multiplicado por todo z em Z, 

proporciona o próprio z, melhor dizendo, o número 1 é o elemento neutro da 

multiplicação, isto é: z x 1 = z ou 7 x 1 = 7. 

Quanto ao elemento inverso, temos uma outra propriedade matemática, assim 

demonstrada: para todo inteiro z, diferente de zero, existe um inverso z-1=1/z em Z, tal 

que:  z x z-1 = z x (1/z) = 1 ou 9 x 9-1 = 9 x (1/9) = 1 

A potenciação de Números Inteiros Relativos é um assunto de nossos próximos 

parágrafos. 

A potência an (a elevado a n) do número inteiro a é definida como um produto de n 

fatores iguais. O número a é denominado base e o número n, expoente. Assim: an = a × a 
× a × a × ... × a. 

Portanto, a é multiplicado por a n vezes, como nos seguintes exemplos: 

(2)5 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 

(-2)3 = (-2) x (-2) x (-2) = -8 

(-5)2 = (-5) x (-5) = 25 

Com os exemplos acima, podemos observar que a potência de todo número inteiro 

elevado a um expoente par é um número positivo e a potência de todo número inteiro 

elevado a um expoente ímpar é um número que conserva o seu sinal. Assim, (+5)2 = 

(+5) x (+5) = 25. 

Observa-se que quando o expoente é n=2, a potência a2 pode ser lida como: "a elevado 

ao quadrado" e, quando o expoente é n=3, a potência a3 pode ser lida como: "a elevado 

ao cubo". Tais leituras são provenientes do fato de que a área do quadrado pode ser 

obtida por A= a2 em que a é o lado e o volume do cubo pode ser obtido por V=a3 em 

que a é o lado do cubo. 
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Um outro conteúdo dos Números Inteiros Relativos é a radiciação. 

Giovanni (1985d: 12), conceitua a radiciação da seguinte forma, “Denomina-se raiz 

quadrada, cúbica, quarta ... de um número cujo quadrado, cubo, quarta potência ... é 

igual ao número dado”. 

A raiz n-ésima (de ordem n) de um número inteiro a é a operação que resulta em um 

outro número inteiro não negativo b, que elevado à potência n, fornece o número a. O 

número n é o índice da raiz enquanto que o número a é o radicando (que fica sob o sinal 

do radical).  

É importante observar que não existe a raiz quadrada de um número inteiro negativo no 

conjunto dos Números Inteiros Relativos. A existência de um número cujo quadrado é 

igual a um número negativo só será estudada no contexto dos Números Complexos, que 

geralmente são estudados no Ensino Médio, dado a sua complexidade de entendimento. 

De acordo com Giovanni (1985d: 48), “os números inteiros positivos têm como raiz 

quadrada um número positivo. Os números inteiros negativos não têm raiz quadrada no 

conjunto Z.” 

Freqüentemente temos, em alguns materiais didáticos ou até mesmo em algumas aulas, 

o aparecimento do seguinte raciocínio: R6 [9] = ± 3, mas isto está errado. O raciocínio 

correto é: R[9] = +3. 

Observamos que não existe um número inteiro não negativo que, multiplicado por ele 

mesmo, resulte em um número negativo. 

A raiz cúbica (de ordem 3) de um número inteiro a é a operação que resulta em um 

outro número inteiro que, elevado ao cubo, seja igual ao número. Aqui não restringimos 

os nossos cálculos somente aos números não negativos. Exemplos: 

R3[8] = 2, pois 2³ = 8. 

R3[-8] = -2, pois (-2)³ = -8. 

R3[27] = 3, pois 3³ = 27. 

                                                 
6 A letra R está simbolizando, nesse texto, a raiz quadrada. 
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R3[-27] = -3, pois (-3)³ = -27. 

Obedecendo à regra dos sinais para a multiplicação de números inteiros, concluímos 

que, se o índice da raiz for par, não existe raiz de número inteiro negativo; mas, se o 

índice da raiz for ímpar, é possível extrair a raiz de qualquer número inteiro. 

Diante desses conteúdos que vimos explicitando desde a página 41, pode-se facilmente 

inferir e concluir pela necessidade das estruturas mentais de nível formal que tais 

conteúdos exigem. É toda uma formalização da Matemática, que veio sendo 

historicamente produzida pela humanidade e que nos leva ao seguinte questionamento: 

como professor, como é possível exigir que alunos de 6ª série, com aproximadamente 

12 anos de idade; cheguem facilmente a um raciocínio puramente dedutivo que esses 

conteúdos pressupõem, quando se utiliza um ensino puramente verbalista que deseja 

resultados imediatos? 

Não é de se admirar que os alunos memorizem em vez de compreender, como afirma 

Scriptori de Souza (1988: 74 – 75): 

Quando o sujeito não dispõe das estruturas operatórias não tem 
condições de compreender os conceitos da matemática e quando se vê 
diante de uma situação em que precisa “aprendê-los”, uma vez que a 
educação formal assim o exige, substitui o mecanismo psicológico de 
“assimilação e acomodação” pelo da “memorização”. Ocorrendo isto, 
o sujeito passa a responder mecanicamente aos exercícios e problemas 
propostos, somente pelo fato de ter aprendido a técnica a ser utilizada, 
geralmente ensinada pelo professor...  

Nesse sentido reafirmamos que os cursos de Formação Continuada deveriam dar um 

maior suporte metodológico e psicológico aos professores de Matemática, para que os 

mesmos sejam capazes de interagir com seus alunos, a fim de propiciarem um processo 

de ensino-aprendizagem que efetive com compreensão a aquisição dos Números 

Inteiros Relativos. 
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CAPÍTULO III 

 

A RELAÇÃO ENTRE OS CURSOS DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA E O ENSINO DOS NÚMEROS INTEIROS 

RELATIVOS 

 

Como já dissemos, nesse nosso trabalho, temos como objetivo geral discutir a relação 

entre os cursos de formação continuada, realizados nos últimos cinco anos, freqüentados 

por professores de Matemática dos últimos anos do Ensino Fundamental da cidade de 

Uberaba, e a introdução de estratégias inovadoras referentes ao ensino dos Números 

Inteiros Relativos considerando a concepção dos professores. Para tanto, realizamos 

uma pesquisa com os seguintes objetivos específicos: refletir sobre a prática pedagógica 

do ensino dos números inteiros relativos de professores que passaram por algum tipo de 

formação continuada nos últimos cinco anos nas escolas de Uberaba; avaliar os efeitos 

desses cursos em relação ao ensino dos Números Inteiros Relativos; discutir a relação 

teórico-prático desses professores de Matemática; verificar se houve alguma mudança 

no ensino dos Números Inteiros Relativos, após participar de algum curso de formação 

continuada e identificar as estratégias inovadoras deles provenientes. 

Para este nosso trabalho levantamos algumas hipóteses como premissa de nossa 

observação que são: a) que os cursos de formação continuada ainda não atingem, em 

sua totalidade, os fundamentos metodológicos relativos aos Números Inteiros Relativos, 

para efetivar uma aprendizagem com compreensão e b) que a prática pedagógica dos 

professores de Matemática não muda  sua essência nem mesmo depois de um curso de 

formação continuada. 
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Assim, tais objetivos e hipóteses nos encaminha para uma pesquisa qualitativa, em que 

a natureza dos problemas é que determina o método, isto é, a escolha do método se faz 

em função do tipo de problema estudado7. 

A pesquisa qualitativa apresenta alguns pressupostos metodológicos cujo domínio 

viabiliza o esforço para melhor conhecer o discurso pedagógico dos professores, 

tornando possível captar tanto a dinâmica quanto o significado da prática pedagógica 

dos professores. Conforme dizem André e Ludke: 

A pesquisa qualitativa [...] envolve a obtenção de dados descritivos, 
obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
enfatiza mais o processo do que o produto, e se preocupa em retratar a 
perspectiva dos participantes. (ANDRÉ e LUDKE, 1986: 13). 

Optamos por uma pesquisa qualitativa, que trabalhou com a concepção dos professores, 

através de questionário e entrevistas semi-estruturadas, que nos permitiu fazer uma 

análise da parte escrita e falada dos dados. Foi feito um levantamento junto à Secretária 

Estadual de Educação de Uberaba, quando nos passaram uma listagem com setenta  

escolas da cidade que oferecem os últimos anos do Ensino Fundamental. Primeiramente 

optamos por  trabalhar com 10% do universo dessas escolas. Foi feito um sorteio 

aleatório, no qual sete pessoas diferentes tiraram cada uma um número  que 

correspondia a uma escola desse universo. Chegando à conclusão de que o número de 

professores era muito pequeno, fizemos um outro sorteio, ficando agora com um 

universo de vinte escolas, sendo estas da rede estadual, municipal e particular da cidade 

de Uberaba. O perfil exigido dos  professores para que participassem da pesquisa foi o 

seguinte: possuir licenciatura plena em Matemática; estar lecionando nos últimos quatro 

anos do Ensino Fundamental (antigas 5ª à 8ª séries) e que, nos últimos cinco anos, 

tivessem participado de algum tipo de curso de Formação Continuada. 

Porém, apesar dessa primeira seleção, tivemos que buscar outras escolas, pois, 

obtivemos o número mínimo de professores que a pesquisa pretendia. 

Entre as escolas escolhidas no sorteio e em escolas com que eu tinha mais contato com a 

direção ou com os próprios professores de Matemática, distribuímos 65 questionários, 

dos quais apenas 30 retornaram para a efetivação da pesquisa. As dificuldades para 

conseguir o retorno desses 30 questionários, não forma poucas; ocorreram diversas 

                                                 
7 Conforme ANDRÉ e LUDKE, Pesquisa em Educação: abordagem qualitativas, 1986: 15. 
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situações tais como: levar o questionário a um determinado professor e marcar uns sete 

dias depois para recolher e, ao voltar, o professor tinha simplesmente perdido o 

questionário; chegar a uma escola particular e a direção ou o apoio pedagógico nem 

sequer permitiu-me entregar ou pelo menos conversar com o professor;  ir, pelo menos 

umas três ou quatro vezes, buscar um questionário e não obtê-lo; o(a) professor(a) não 

querer responder ao questionário; o(a) professor(a) dizer que não tinha tempo para 

responder a questionários ou respondê-lo apenas parcialmente; o(a) professor(a) achar 

que era algum tipo de avaliação e por isso, não responder. Também, em Uberaba, temos 

o problema de um mesmo professor trabalhar em duas ou mais escolas para poder ter 

um salário um pouco mais digno. Esse professor que sai correndo de uma escola para 

outra é apelidado de “professor taxista”, dada a sua mobilidade. Assim, muitas vezes, 

chegávamos em outra escola com o intuito de achar mais professores para a pesquisa e 

encontrávamos o mesmo(a) professor(a) daquela outra escola a que já tínhamos ido. 

 Com esse universo de 30 professores, escolhemos dez para serem entrevistados, a fim 

de conhecer o que essa Formação Continuada poderia ter mudado em sua estratégia 

sobre o conteúdo dos Números Inteiros Relativos e como ele via o processo de 

conhecimento que conduzisse à aquisição desses números. A escolha desses dez 

professores se deu muito mais por afinidade do que por qualquer outro critério, pois, 

como relatamos acima, não foi nada fácil coletar os 30 questionários; vale imaginar 

como seria difícil conseguir pessoas dispostas a falar (conversas gravadas) sobre um 

assunto ainda muito polêmico e pouco sabido pelos professores de Matemática. Houve 

professor que depois de ter aceitado nosso convite para a entrevista, diante do gravador 

queria desistir da mesma. Então, tínhamos que fazer apelos à solidariedade daquele(a) 

professor(a), para conseguir a entrevista. Em outro caso, o(a) professor(a) pediu-nos as 

perguntas antecipadamente e na hora da entrevista, chegou com tudo escrito para poder 

falar. 

O cronograma para a realização do trabalho começou no mês de setembro de 2002, 

quando começamos a fazer o levantamento bibliográfico e a revisão da literatura 

pertinente. Naquela ocasião, o orientador da pesquisa era um outro professor do 

mestrado, que veio a afastar-se do Programa ainda naquele ano. 

Em início de dezembro de 2002, uma nova professora veio substituí-lo e na orientação. 

Tivemos uma reunião rápida de pouco mais de 15 minutos, mas, naquele momento 
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percebemos que nossa pesquisa tomaria outros rumos. De fato, a pesquisa evoluiu para 

uma direção que necessitava de um suporte não antes imaginado, que são os 

fundamentos da psicogenética, aliados à abordagem da Formação Continuada dos 

professores de Matemática e o ensino dos Números Inteiros Relativos. A partir dessa 

nova orientação, foi elaborado um outro cronograma, no qual nos meses de janeiro até 

março de 2003, continuaríamos fazendo o levantamento bibliográfico e a revisão da 

literatura pertinente ao assunto que agora tinha um outro enfoque.  

Nos meses de fevereiro e março construímos o questionário, que passou pelo menos por 

três versões. A seguir o questionário foi validado por seis juizes, sendo 3 mestres e 3 

doutores das áreas da Educação e da Matemática. O questionário foi construído de 

forma semi-estruturada, contendo 27 frases afirmativas, que abordavam as questões da 

Formação Continuada, o conceito e forma de trabalhar os Números Inteiros Relativos e 

o entendimento que os professores têm a respeito do desenvolvimento cognitivo de seus 

alunos.  

O questionário (anexo 2) foi construído com base na escala Likert, que tem a premissa 

de que a atitude geral se remete às crenças sobre o objeto da atitude, à força que mantém 

essas crenças e aos valores ligados ao objeto. Nesse contexto, os professores tinham as 

seguintes opções de resposta: CM (concordo muito); C (concordo); D (discordo) e DT 

(discordo totalmente). A segunda parte do questionário foi composta por duas questões 

abertas, sendo que a primeira refere-se aos pré-requisitos necessários para o aluno 

compreender os Números Inteiros Relativos e a segunda busca qual que é o olhar do 

professor para a Formação Continuada.  

No final do mês de maio, começamos a aplicar os questionários nas escolas escolhidas, 

levando uma carta de apresentação (anexo 1) que explicava os objetivos, intenções e 

contribuições de nossa pesquisa para a formação de professores.  

Iniciamos com o questionário (anexo 2) e durante o processo da pesquisa,  como já foi 

dito, sentimos a necessidade de entrevistar parte desses professores, para colher dados 

complementares para a nossa discussão. Essas entrevistas começaram no mês de 

outubro e se estenderam até o dia 23 de dezembro de 2003, quando consegui entrevistar 

dois que faltavam. 
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A codificação dos 30 sujeitos da nossa pesquisa foi feita com base nos seguintes 

critérios: o ano de graduação, que recebeu a seguinte numeração: de 75 – 70 = 0; de 80 

– 85 = 1; de 86 – 90 = 2; de 91 – 95 = 3; de 96 – 2000 = 4; de 2001 – 2003 = 5; o tempo 

de serviço como professor(a) de Matemática: 0 – 5 anos = 0; 6 – 10 anos = 1; 11 – 15 

anos = 2; 16 – 20 anos = 3; 21 – 25 anos = 4; 26 – 30 anos = 5; o tipo de rede ensino: 

particular = 1; municipal = 2; estadual = 3; e os sujeitos foram enumerados de 1 até 30, 

agregados à letra “S” de sujeito.  

Temos o seguinte exemplo: S1.2.3.2 – a decodificação desse sujeito é: sujeito 1, 

graduado entre os anos de 1986 a 1990, com 16 a 20 anos de serviço como professor(a) 

de Matemática que trabalha na rede municipal de ensino.   

A redação do texto dissertativo teve início no mês de setembro de 2002, quando ainda 

tínhamos outro projeto de pesquisa. A partir daí, ele foi sendo construído passo a passo. 

Sabemos que esse tipo de trabalho só estará terminado quando o autor parar de escrever 

e seu orientador de corrigir, entretanto, nossa é poder oferecer alguns pontos para serem 

discutidos a respeito da formação de professores e o ensino dos Números Inteiros 

Relativos que são assuntos ainda em pauta na discussão acadêmica. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSSÃO, REFLEXÃO E ANÁLISE 

 

Neste capítulo, vamos discutir alguns dos resultados obtidos com nossa pesquisa. 

Primeiramente, exporemos alguns dados da parte fechada do questionário, que é 

formado por 27 itens que abordam questões relacionadas tanto à formação de um modo 

geral, como ao ensino da Matemática e, mais especificamente, sobre os Números 

Inteiros Relativos. Esses dados irão sustentar nossa análise, na qual estabeleceremos 

relações entre os cursos de Formação Continuada, feitos por nossos sujeitos, e o ensino 

do assunto central de nossa pesquisa. 

Na segunda parte, vamos discutir e analisar a parte aberta do questionário, que trata dos 

pré-requisitos necessários para o processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo e de 

outra questão que é a necessidade ou não de uma Formação Continuada, após o curso de 

graduação. 

A terceira parte contempla algumas das respostas dadas pelos dez sujeitos entrevistados, 

a fim de discutir suas idéias à respeito da qualidade dos cursos de Formação Continuada 

e do ensino dos Números Inteiros Relativos. 

Além disso, faremos a todo instante um paralelo com as respostas dadas, com a 

fundamentação teórica que já descrevemos nos capítulos anteriores.   

Porém, antes de entrarmos na discussão e análise das tabelas dos cursos feitos nos 

últimos cinco anos pelos sujeitos da pesquisa, queremos deixar claro o porquê de nós 

não estarmos excluindo a abstenção de respostas pelos sujeitos de nosso estudo. 

Mostraremos abaixo uma tabela e um gráfico, que darão suporte para fazermos algumas 

análises com os dados de abstenção. 
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Gráfico de abstenção por curso 

Cursos % de abstenção 

Geral dos cursos 15,84% 

Cursos de 360 horas 26,67% 

Cursos de até 120 horas 27,04% 

Cursos de até 40 horas 6,55% 

Seminários, encontros e congressos 2,84% 

 

Como pode ser observado, os cursos de até 120 horas e de 360 horas (Pós-graduação), 

tiveram um maior índice de abstenção que é de aproximadamente 8 pessoas. Mas apesar 

disso, não poderíamos excluir nenhum sujeito, pois nenhum desses deixou de responder 

totalmente o questionário. Exemplificando, temos o sujeito S16.3.2.3, que deu resposta 

aos seguintes cursos: seminários, encontros e congressos;  cursos de até 40 horas e 

cursos de 360 horas; deixando de dar resposta aos cursos de até 120 horas, sendo que na 

afirmativa 3 do questionário não deu resposta com relação a nenhum dos cursos. Nesse 

caso, não poderíamos excluir esse sujeito, pois o mesmo nos deu subsídios para 

analisarmos os outros cursos e utilizamos esses dados para fazer as relações pretendidas 

pelo nosso estudo.  

Geral dos cursos

Cursos de 360 horas

Cursos de até 120 horas

Cursos de até 40 horas

Seminários, encontros e
congressos
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Tabela I 
Total Geral em Porcentagem 

 
Total Geral em Porcentagem Em relação aos cursos de formação profissional dos últimos 5 anos. 

Concordância 
% 

Discordância 
% 

Abstenção 
% 

1-Não alterou minha prática pedagógica, pois só recebi 
conhecimentos teóricos. 

38,33 45,83 15,84 

2-Permitiu a reflexão e trocas de experiências com meus colegas de 
curso. 

67,50 15,00 17,50 

3-Contribuiu para me tornar um questionador de minha própria 
prática. 

69,16 14,17 16,67 

4-Permitiu-me planejar atividades diferentes das que eu já propunha 
sobre Números Inteiros Relativos. 

40,00 44,17 15,83 

5-Mobilizou os conhecimentos que eu já tinha, aperfeiçoando-os e 
aprofundando-os. 

56,66 27,50 15,84 

6-Resultou numa nova prática em relação ao ensino dos Números 
Inteiros Relativos. 

40,83 42,50 16,67 

7-Auxiliou na compreensão de como trabalhar os Números Inteiros 
Relativos. 

49,16 35,84 15,00 

8- Contribuiu para aproximar-se mais de meus alunos. 52,50 32,50 15,00 
9-Abriu novos campos de investigação para mim e para meus alunos. 55,83 28,33 15,84 
10-Deu-me suporte metodológico para tratar desse conteúdo 
específico. 

44,17 40,00 15,83 

11-Favoreceu minha criatividade e produção de conhecimentos 
práticos. 

55,00 30,00 15,00 

12-Ajudou-me a ter uma visão interdisciplinar dos conteúdos da 
matemática. 

56,67 27,50 15,83 

13-Aumentou minha auto-estima profissional, pois me senti mais 
seguro em relação à minha prática. 

48,33 35,83 15,84 

14-Ampliou minha expressão verbal. 57,50 27,50 15,00 
15-Permitiu e ampliou minha capacidade de raciocínio. 56,00 29,00 15,00 
16-Estimulou-me a utilizar estratégias verbais para explicar o 
conteúdo à classe. 

49,16 35,00 15,84 

17-Estimulou-me a utilizar o raciocínio dos alunos. 58,33 25,83 15,84 
18-Pude finalmente entender o conceito de Números Inteiros 
Relativos. 

26,67 57,50 15,83 

19-Pude aprender como o estudante chega a compreender o conceito 
de Números Inteiros Relativos. 

30,00 54,16 15,84 

20-Fez-me perceber que existem diferentes graus de aprendizagem. 69,16 15,00 15,84 
21-Fez-me entender que “em Matemática, que é bom já nasce feito”. 10,00 75,83 14,17 
22-Fez-me entender que o aluno só aprende quando se interessa pelo 
assunto. 

60,83 23,33 15,84 

23-Fez-me valorizar o esforço de meus alunos na aprendizagem dos 
Números Inteiros Relativos. 

45,83 37,50 16,67 

24-Entendi como se formou o pensamento matemático humano, na 
História das Ciências. 

45,83 37,50 16,67 

25-Mostrou como se forma o conhecimento matemático, desde as 
mais simples operações e sua relações com as noções sobre os 
Números Inteiros Relativos. 

37,50 46,67 15,83 

26-Deu-me instrumental suficiente para utilizar métodos ativos. 
(*métodos ativos dão importância à pesquisa espontânea do aluno.) 

35,83 47,50 16,67 

27-Recebi bons conhecimentos práticos, mas eles não podem ser 
aplicados à realidade da minha escola. 

38,33 46,67 15,00 
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A tabela I, que mostra o total geral em porcentagens dos cursos, tem uma abstenção de 

aproximadamente cinco sujeitos, mas, como já discutimos anteriormente, nos valeremos 

desses e de outros resultados da mesma para discutir o que se segue. 

Os resultados do item 2 indicam que 67,50% dos entrevistados confirmam que  os 

cursos de Formação Continuada freqüentados nos últimos 5 anos, permitiram algo que 

os professores vivem pleiteando, que é a troca de experiência entre colegas, que 

segundo vários autores, mencionados por nós na fundamentação teórica, enriquece 

ainda mais os participantes dos cursos. 

Os resultados dos itens 3, 8 e 9, demonstram que os cursos de Formação Continuada, 

levaram os professores participantes a uma maior aproximação com seus alunos, 

tornando-os também, pesquisadores de sua prática. Contudo, como não acompanhamos 

as aplicações práticas dessas afirmativas, não temos condições de saber em que medida 

isso ficou só no discurso. 

Por muito tempo, a disciplina Matemática não se permitiu trabalhar com nenhuma outra 

disciplina, nem mesmo se fosse num caráter multidisciplinar, quanto mais 

interdisciplinar. O item 12, nos permite ter uma maior visão interdisciplinar tanto por 

parte dos cursos freqüentados por nossos sujeitos, como dos próprios professores que 

ministraram nesses cursos. Portanto, isso nos leva à crer que há uma tentativa de se 

trabalhar de forma interdisciplinar.  

Vários autores como Kullok (2000), Marín (2000), Nóvoa (1998) afirmam que o 

professor pesquisador de sua própria prática tem um trabalho docente mais profícuo, 

quando além de pesquisar ele também reflete sobre sua prática cotidiana. 

Colocando em relação as respostas dadas aos itens 14, 15, 16,17 e 20, podemos fazer a 

seguinte análise: os cursos levaram os professores a uma maior capacidade de 

raciocínio, dando aos mesmos caminhos para se aproveitarem do raciocínio de seus 

alunos. Porém, esses mesmos professores ainda insistem na verbalização dos conteúdos 

matemáticos. Sabemos que o verbalismo nesse caso específico não permite ao aluno 

adquirir, com compreensão, os Números Inteiros Relativos, como nos mostra 

claramente a psicogenética. 
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Ainda não podemos deixar de comentar que mesmo conhecendo os diferentes níveis de 

aprendizagem dos alunos, os professores deveriam utilizar estratégias metodológicas 

diferentes a fim de poderem propiciar uma melhor qualidade de ensino. Relacionando 

essa situação com os resultados do item 26, fica claro assim, que os cursos não 

propiciaram aos professores a utilização de métodos ativos para o ensino e nem da 

aplicação de estratégias inovadoras, para uma  aprendizagem mais adequada. Esse 

ensino vai melhorar na medida em que o professor conhecer e respeitar os processos de 

aprendizagem de seus alunos e que possa criar estratégias que possam levar à pesquisa 

espontânea, por meio da equilibração. Segundo a teoria de Piaget, a equilibração é o 

processo que permite a descoberta de uma nova noção, por meio de outras já existentes 

nas possibilidades de entendimento de cada sujeito. Em se tratando de noções escolares, 

todo este processo pode ser favoravelmente mediado pelo professor. Quando este 

conhece os fundamentos da psicogenética, poderá pôr em prática métodos ativos que 

vão auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Em sala de aula, a matemática foi 

sempre um grande desafio à maioria dos alunos durante sua formação na educação 

básica, conhecer a teoria psicogenética pode suscitar ao professor mudança de postura 

quanto ao ensino, por exemplo, dos Números Inteiros Relativos, de acordo com a 

capacidade cognitiva de cada aprendiz. 

Já nos itens 4, 6, 7, 10, 18, 19, 23 e 25, referentes ao conteúdo dos Números Inteiros 

Relativos, podemos notar que os diferentes cursos freqüentados pelos sujeitos da 

pesquisa, de forma geral, não ajudaram o professor a ter um maior conhecimento a 

respeito do conceito desses números nem da aprendizagem dos alunos, daí a 

impossibilidade de uma possível prática diferenciada, que pudesse dar um suporte 

adequado à docência. Isso confirma uma de nossas hipóteses de nossa pesquisa que é: 

Que os cursos de formação continuada ainda não atingem, em sua totalidade, os 

fundamentos metodológicos relativos aos Números Inteiros Relativos, para levar a 

efeito a aprendizagem com compreensão.  

Com o objetivo de tabular os dados e torná-los organizados para apreciação do leitor, é 

que elaboramos a Tabela II, abaixo.  
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Tabela II 
 

Cursos de mais de 360 horas 
 

Cursos de 360 horas (Pós-Graduação – Lato sensu) Em relação aos cursos de formação profissional dos 
últimos 5 anos. CM C D DT Abstenção 
1-Não alterou minha prática pedagógica, pois só recebi 
conhecimentos teóricos. 

5 2 7 8 8 

2-Permitiu a reflexão e trocas de experiências com meus 
colegas de curso. 

9 10 3 0 8 

3-Contribuiu para me tornar um questionador de minha 
própria prática. 

8 11 0 3 8 

4-Permitiu-me planejar atividades diferentes das que eu 
já propunha sobre Números Inteiros Relativos. 

5 8 6 3 8 

5-Mobilizou os conhecimentos que eu já tinha, 
aperfeiçoando-os e aprofundando-os. 

7 11 2 2 8 

6-Resultou numa nova prática em relação ao ensino dos 
Números Inteiros Relativos. 

3 11 3 5 8 

7-Auxiliou na compreensão de como trabalhar os 
Números Inteiros Relativos. 

3 12 4 3 8 

8- Contribuiu para aproximar-se mais de meus alunos. 4 8 8 2 8 
9-Abriu novos campos de investigação para mim e para 
meus alunos. 

5 11 5 1 8 

10-Deu-me suporte metodológico para tratar desse 
conteúdo específico. 

7 7 3 5 8 

11-Favoreceu minha criatividade e produção de 
conhecimentos práticos. 

6 10 5 1 8 

12-Ajudou-me a Ter uma visão interdisciplinar dos 
conteúdos da matemática. 

6 8 7 1 8 

13-Aumentou minha auto-estima profissional, pois me 
senti mais seguro em relação à minha prática. 

4 10 6 2 8 

14-Ampliou minha expressão verbal. 3 12 6 1 8 
15-Permitiu e ampliou minha capacidade de raciocínio. 6 12 4 0 8 
16-Estimulou-me a utilizar estratégias verbais para 
explicar o conteúdo à classe. 

3 14 4 1 8 

17-Estimulou-me a utilizar o raciocínio dos alunos. 4 13 5 0 8 
18-Pude finalmente entender o conceito de Números 
Inteiros Relativos. 

3 8 5 6 8 

19-Pude aprender como o estudante chega a compreender 
o conceito de Números Inteiros Relativos. 

4 7 5 6 8 

20-Fez-me perceber que existem diferentes graus de 
aprendizagem. 

6 13 2 1 8 

21-Fez-me entender que “em Matemática, que é bom já 
nasce feito”. 

1 1 8 12 8 

22-Fez-me entender que o aluno só aprende quando se 
interessa pelo assunto. 

3 13 4 2 8 

23-Fez-me valorizar o esforço de meus alunos na 
aprendizagem dos Números Inteiros Relativos. 

5 7 9 1 8 

24-Entendi como se formou o pensamento matemático 
humano, na História das Ciências. 

3 11 8 0 8 

25-Mostrou como se forma o conhecimento matemático, 
desde as mais simples operações e sua relações com as 
noções sobre os Números Inteiros Relativos. 

3 7 9 3 8 

26-Deu-me instrumental suficiente para utilizar métodos 
ativos. (*métodos ativos dão importância à pesquisa 
espontânea do aluno.) 

4 9 7 2 8 

27-Recebi bons conhecimentos práticos, mas eles não 
podem ser aplicados à realidade da minha escola. 

4 6 8 4 8 

 



 61 

A tabela II mostra que apenas 22 sujeitos (73,33%) da pesquisa possuem cursos pós-

graduação. Vale sublinhar aqui que esses são da modalidade lato sensu.  

Com este dado, poderíamos levantar aqui alguns questionamentos sobre o porquê isso 

acontece, como por exemplo: o salário do professorado é insuficiente para as despesas 

de um curso de pós-graduação; os professores não têm tempo disponível para cursar 

uma pós-graduação; as instituições de ensino de Uberaba e região fornecem poucos 

cursos de pós-graduação. Esses questionamentos podem ser levados em consideração na 

execução de outras pesquisas.  

Analisando os itens 1, 2, 3 e 9, pode-se perceber que os cursos de 360 horas (pós-

graduação), contribuíram para que os professores tivessem uma maior preocupação em 

pesquisar, refletir e por conseqüência mudar sua prática pedagógica, embora isso possa 

ser afirmado de um ponto de vista relativo, pois não acompanhamos a prática desses 

professores. 

Pelos resultados dos itens 14, 15, 16, 17 e 20, podemos observar que os cursos de pós-

graduação levaram os professores a uma melhor capacidade de raciocinar e de 

aproveitar o raciocínio de seus alunos, e a utilizar o verbalismo para explicar os 

conteúdos matemáticos. Além disso, perceberam que há diferentes graus de 

aprendizagem nos seus alunos e também entenderam que o conhecimento lógico-

matemático não é inato, mas construído ao longo da trajetória do desenvolvimento de 

cada um. Esses cursos deram ainda instrumentos suficientes para que os professores 

utilizem os métodos ativos, embora pareça difícil entender como um professor que 

raciocina tão bem e sabe que o conhecimento lógico-matemático é construído pelo 

sujeito ao longo de sua vida, possa utilizar mais o verbalismo do que qualquer outra 

forma metodológica. 

Já os itens 4, 6, 7 e 10, vêm nos mostrar que os cursos de  pós-graduação, de forma 

geral, contribuíram de forma significativa para os professores conhecer, planejar e ter 

uma nova  prática metodológica, frente ao ensino dos Números Inteiros Relativos, 

embora esses dados não nos permitam analisar até que ponto houve mudança ou não 

dessa prática pedagógica. Como dissemos, não acompanhamos de perto a prática 

pedagógica desses professores, mas, como aproximadamente metade dos 22 sujeitos 

afirmam que houve mudanças, podemos concluir também que os cursos de pós-

graduação propiciam aos professores um certo suporte para trabalhar esse conteúdo, já 
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que o universo de professores com o curso de pós-graduação é de (73,33%), que 

corresponde a 22 sujeitos, isso nos dá suporte para as análises acima. 

Ainda, não podemos deixar de colocar em evidência que os cursos de pós-graduação, 

são de duração mínima de 360 horas, o que dá, ao(s) ministrante(s) do curso um maior 

tempo para explorar os conteúdos propostos com um conhecimento mais profundo, e 

aos cursistas, um maior tempo para fazerem um melhor processo de equilibração entre 

os conhecimentos novos com os já adquiridos por eles anteriormente. Infere-se também 

que um curso de pós-graduação (lato-sensu), possui vários objetivos, dentre eles, está o 

objetivo de propiciar um ambiente onde o professor possa tornar-se  um pesquisador de 

sua prática docente, pois, o professor pesquisador tem maior condição de ser um 

mediador do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

 
Tabela III 

 
Cursos de até 120 horas 

Esta tabela III que foi construída selecionando-se alguns itens interessantes para nossa 

análise e discussão, mostrando como os cursos de 120 horas influenciaram na prática 

pedagógica dos sujeitos da pesquisa. 

 
Cursos de até 120 horas. Em relação aos cursos de formação profissional dos últimos 5 

anos. CM C D DT Abstenção 
2-Permitiu a reflexão e trocas de experiências com meus colegas 
de curso. 

6 12 2 1 9 

3-Contribuiu para me tornar um questionador de minha própria 
prática. 

2 18 0 0 10 

9-Abriu novos campos de investigação para mim e para meus 
alunos. 

1 15 6 0 8 

12-Ajudou-me a ter uma visão interdisciplinar dos conteúdos da 
matemática. 

2 16 4 0 8 

15-Permitiu e ampliou minha capacidade de raciocínio. 2 17 3 0 8 
17-Estimulou-me a utilizar o raciocínio dos alunos. 1 18 3 0 8 
20-Fez-me perceber que existem diferentes graus de 
aprendizagem. 

3 17 2 0 8 

21-Fez-me entender que “em Matemática, que é bom já nasce 
feito”. 

0 2 7 13 8 

22-Fez-me entender que o aluno só aprende quando se interessa 
pelo assunto. 

2 14 4 2 8 

 

Os itens 2, 3 e 9, demonstram claramente que os cursos de 120 horas contribuíram mais 

que os cursos de 40 horas, para que o professor pudesse refletir, questionar, investigar e 

trocar experiências sobre sua prática pedagógica. 
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Já, nos itens 12, 15, 17, 20, 21 e o 22, percebe-se que os cursos de 120 horas podem 

propiciar aos professores muitos conhecimentos novos, importantes para uma boa 

prática pedagógica, pois, o professor que não tenta trabalhar de forma interdisciplinar, 

conhecendo a sua capacidade de raciocínio e a de seus alunos, pode comprometer o 

processo de ensino-aprendizagem deles, tendo em vista que cada um aprende em um 

momento diferente e que o aluno, como qualquer outro ser humano, só faz coisas ou 

aprende aquilo que lhe é interessante, ou que julga necessário. 

Nos cursos de 120 horas, já podemos notar que houve possibilidades favoráveis para 

uma mudança significativa da prática metodológica do professor em relação aos 

Números Inteiros Relativos. Por este dado fica evidenciado, mais uma vez, que a 

quantidade de horas de um curso poderá interferir na aquisição de novos 

conhecimentos.  

 
Tabela IV 

 Cursos de até 40 horas 
Esta tabela dos cursos de até 40 horas foi selecionada e montada com os dados 

referentes a esses cursos. Com esses dados, faremos nossa análise e discussão sobre a 

relação entre a Formação Continuada e o ensino dos Números Inteiros Relativos. 

 
Cursos de até 40 horas. Em relação aos cursos de formação profissional dos últimos 5 

anos. CM C D DT Abstenção 
2-Permitiu a reflexão e trocas de experiências com meus colegas 
de curso. 

3 19 3 1 4 

3-Contribuiu para me tornar um questionador de minha própria 
prática. 

4 19 6 0 1 

6-Resultou numa nova prática em relação ao ensino dos Números 
Inteiros Relativos. 

2 10 9 6 3 

18-Pude finalmente entender o conceito de Números Inteiros 
Relativos. 

0 8 10 10 2 

19-Pude aprender como o estudante chega a compreender o 
conceito de Números Inteiros Relativos. 

1 8 11 8 2 

25-Mostrou como se forma o conhecimento matemático, desde as 
mais simples operações e sua relações com as noções sobre os 
Números Inteiros Relativos. 

1 10 12 5 2 

 

Com os dados dos itens 2 e o 3, percebemos que nos cursos de até 40 horas, como nos 

de 120 e 360 horas, esses quesitos foram bem atendidos, dando oportunidade aos 

professores de trocar experiências, refletir e questionar sua própria prática educativa, 

porém, voltamos a afirmar que não podemos confirmar isso, pois, não acompanhamos 

os cursos feitos e nem a prática dos sujeitos. 
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Nos itens 6, 18, 19 e 25, percebemos que em relação aos Números Inteiros Relativos, os 

cursos de até 40 horas não foram eficazes para levar o professor a conhecer bem esses 

conteúdos, nem sequer para propor uma mudança de estratégia que melhore o ensino 

dos mesmos. 

Através dos dados de abstenção, podemos chegar a possíveis afirmações, tais como: que 

esses cursos são ofertados possivelmente pelas instituições públicas; que por terem 

menor carga horária são mais freqüentados pelos professores, devido sua carga de 

trabalho; que podem ser custeados pelo próprio professor. 

Porém, como já dissemos, esses cursos não levaram a uma mudança da prática e nem 

dos fundamentos teóricos dos professores de Matemática sobre Números Inteiros 

Relativos. Podemos concluir que um curso de Formação Continuada, para levar 

qualquer professor a uma mudança de sua prática, teoria ou postura, deve ter mais de 40 

horas. Portanto, os  sistemas educacionais deveriam investir ainda mais na formação 

docente, dando assim oportunidades para os professores participarem de cursos de mais 

de 40 horas. Não podemos deixar de mencionar algo que não faz parte do nosso estudo, 

mas que influencia fortemente nessa relação professor/formação, que é o salário da  área 

da educação, pois os professores mais bem remunerados e também com uma carga 

horária menor de trabalho, terão uma maior chance de se manterem em contínua 

formação. 
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Tabela V 

Seminários, encontros e congressos  
 

Seminários, encontros e congressos. Em relação aos cursos de formação profissional dos últimos 5 anos. 
CM C D DT Abstenção 

1-Não alterou minha prática pedagógica, pois só recebi conhecimentos 
teóricos. 

7 6 7 9 1 

2-Permitiu a reflexão e trocas de experiências com meus colegas de curso. 7 15 5 3 0 
3-Contribuiu para me tornar um questionador de minha própria prática. 6 15 7 1 1 
4-Permitiu-me planejar atividades diferentes das que eu já propunha sobre 
Números Inteiros Relativos. 

3 8 13 5 1 

8- Contribuiu para aproximar-se mais de meus alunos. 5 16 7 1 1 
12-Ajudou-me a ter uma visão interdisciplinar dos conteúdos da 
matemática. 

2 16 9 2 1 

14-Ampliou minha expressão verbal. 4 17 6 3 0 
18-Pude finalmente entender o conceito de Números Inteiros Relativos. 1 4 13 11 1 
19-Pude aprender como o estudante chega a compreender o conceito de 
Números Inteiros Relativos. 

2 6 12 9 1 

20-Fez-me perceber que existem diferentes graus de aprendizagem. 4 18 7 0 1 
21-Fez-me entender que “em Matemática, que é bom já nasce feito”. 0 1 10 18 1 
22-Fez-me entender que o aluno só aprende quando se interessa pelo 
assunto. 

5 15 7 2 1 

25-Mostrou como se forma o conhecimento matemático, desde as mais 
simples operações e sua relações com as noções sobre os Números Inteiros 
Relativos. 

1 10 12 6 1 

26-Deu-me instrumental suficiente para utilizar métodos ativos. (*métodos 
ativos dão importância à pesquisa espontânea do aluno.) 

1 8 16 4 1 

27-Recebi bons conhecimentos práticos, mas eles não podem ser aplicados 
à realidade da minha escola. 

4 7 15 4 0 

 

Na tabela Seminários, encontros e congressos, percebemos com muita clareza que esses 

tipos de cursos podem oferecer oportunidades de  trocas de experiências, reflexão e 

questionamento da prática pedagógica, como está demonstrado muito bem nos 

resultados dos itens 2 e o 3. 

Em contra partida, não houve aquisição de novos conhecimentos em relação aos 

Números Inteiros Relativos, ficando explícitos nos resultados demonstrados nos itens 4, 

18, 19 e 25 da tabela V.  

Fazendo uma retrospectiva sobre as abstenções, podemos analisar que os cursos de 

duração superiores à 120 horas foram menos freqüentados. Com esse dado, 

destacaremos alguns possíveis motivos para essa abstenção que são: a falta de oferta de 

cursos dessas modalidades; preço dos cursos oferecidos; vontade de participar por parte 

dos professores; o fato de as entidades governamentais e institucionais não propiciarem 

esses cursos. 
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Em suma, os cursos de menor duração, como os de até 40 horas, não ofereceram suporte 

metodológico para a mudança da prática dos professores sobre os Números Inteiros 

Relativos, já os de maior duração propiciaram algum suporte para esta mudança, que 

não sabemos se atingiu ou não a prática educativa em sala de aula. 

 Vamos analisar agora algumas das respostas da parte aberta do questionário, aplicado 

nesta pesquisa. 

A primeira pergunta  - Quais seriam os pré-requisitos necessários para a aprendizagem 

dos Números Inteiros Relativos, começando desde a noção de quantidade física? 

Dos 30 sujeitos da pesquisa, 8 (26,67%) se omitiram a responder, mas os outros que 

responderam não conseguiram estabelecer, de forma clara, os pré-requisitos necessários 

para a aprendizagem dos Números Inteiros Relativos. Algumas respostas deram um 

embasamento à compreensão dos pré-requisitos deste conteúdo, mas, como o nosso 

objetivo não era o de avaliar em nenhum momento os professores que participaram de 

nossa pesquisa, mas, simplesmente diagnosticar se os professores de Matemática 

conhecem este assunto. A falta desse entendimento, conforme evidenciado nas 

entrevistas, não se deu por falta de interesse ou de busca pelos professores, mas, porque 

esse conhecimento não foi socializado com esses professores, de forma que pudessem 

dominar esse assunto.  

Conforme dito no Capítulo II, os pré-requisitos necessários para o processo de ensino-

aprendizagem dos Números Inteiros Relativos são: 

Noção de quantidade; o Conceito de Número; o Conhecimento dos Números Naturais; a 

Noção de Fração; Noção de Números Decimais. 

De acordo com as respostas obtidas no questionário, descrevemos abaixo algumas, nas 

quais o professor deixa claro o desconhecimento dos pré-requisitos para os Números 

Inteiros Relativos.   

S2.4.1.3 - “Noção de quantidade; Noções de diferença; Noções de quantidade numérica; 

reta; Números Inteiros Relativos”. 

S10.1.3.1 - “Noção de quantidade – Símbologia – Representação – Números Naturais – 

Números Naturais – Números Inteiros Relativos”. 
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S12.1.4.3 - “Noção de quantidade; Idéia: lucro + e dívida - ; Objetivos – aplicabilidade; 

Reta numérica; Números opostos(>, <); Operações e Números Inteiros Relativos”. 

S14.2.2.1 - “Noção de quantidade; Números; Até 100; Até 1000; Positivos e negativos e 

Números Inteiros relativos”. 

Nas respostas acima, podemos perceber que todos os professores começaram a resposta 

pela Noção de quantidade. Isso nos leva à seguinte análise: os professores podem ter 

começado pela Noção de quantidade que é o caminho certo, porque nós já tínhamos 

colocado essa parte no questionário de nossa pesquisa. Como foi uma diretriz nossa, não 

podemos dizer se esses professores tinham ou não esse conhecimento. 

Abaixo, há algumas respostas que indicam um certo caminho para os pré-requisitos 

necessários à aprendizagem dos Números Inteiros Relativos.   

S24.0.5.3 - “Noção de quantidade; Contagem; Números Naturais e Números Inteiros 

Relativos”. 

S11.4.1.2 - “Noção de quantidade; Conjunto N; reta numérica e Números Inteiros 

relativos”. 

Fazendo uma relação entre as respostas dadas pelos sujeitos que participaram do 

questionário e da entrevista, vamos analisar a segunda pergunta aberta do questionário 

que se refere à importância da formação continuada após a graduação e a quarta 

pergunta de nossa entrevista que trata sobre como deveria ser essa formação continuada 

para que ela tenha qualidade. 

Na pergunta 2, o  S3.2.2.2, responde assim: “Para rechear curriculum.” 

Na pergunta quatro da entrevista a resposta é: 

“Olha, a continuada eu não acredito não. Eu sou contra a continuidade. Continuação, 

por que o menino hoje, perdeu a qualidade, perdeu o respeito, perdeu a educação, 

perdeu os limite. Se não voltar a por limite nos meninos, não tem como. Por que eles já 

entram pensando o seguinte, não vou tomar bomba. Então, eles não estudam. Não é que 

você que dá bomba por repressão, não, mas é uma forma deles ter medo. Por que os 

meninos hoje já entra, se você fala, falo, se não presta atenção, chega no final do ano, se 
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você não deixa ele passa, o pessoal força você dê trabalho até que ele passe. Então, ele 

não tem aquela continuação que a gente pensa. Eu acho que os limites está faltando 

demais, às mães não põem limite, os pais não põem limite, os professores não pode 

limitar, por que não é filho dele. Então, o próprio processo, eu acho que ele tem que  

sofrer uma revisão.” 

Esse sujeito nos esclarece que ele não acredita e nem sequer conhece o que é uma 

Formação Continuada. Essas respostas são típicas de profissionais da educação que 

estão alheios às mudanças que ocorrem ao seu lado.  

Isso pode ser motivado por várias situações, tais como: a má formação desses 

profissionais; a falta de incentivo por parte das autoridades competentes (pedagogos, 

ministrantes de cursos, diretores de escolas etc.); a falta de auto-estima pessoal e 

profissional; muito tempo de carreira, onde o profissional está em busca somente da 

aposentadoria; a falta de informação adequada, etc. 

Já o  S1.2.3.2  da a seguinte resposta a pergunta 2 do questionário:  

“A vida é um aprendizado, portanto jamais estaremos prontos e acabados ao final de um 

curso.” 

Para a pergunta 4 da entrevista, responde:  

“Olha, eu acho que um curso teria que ter mais, segundo as necessidades do professor. 

Mas, há um despreparo  total para a formação, de despreparo por parte dos ministrantes  

que estão ministrando os cursos para os professores. E os professores já pegam, não é?  

Situações que até os alunos não estão alfabetizado. Os alunos, então, não estão 

alfabetizados. Os alunos não estão, não sabem fazer cálculos, né? E eles não conseguem 

passar nada, nada prá gente. Então, os cursos se tornam uma tabela, fica maçante prá 

gente. A gente não vê resultado nenhum. Curso para professor, nenhum curso, que eu 

freqüentei até hoje, valeu à pena. E o que faz a gente caminhar, ou tentar o conseguir 

alguma coisa em termo de aprendizagem, significativa é através de projetos, da própria 

intuição da gente, das próprias dificuldades. Mas, é o professor só. Esses cursos 

deferiam ser mais bem elaborados, no sentido de capacitar o professor de fato e com 

pessoas qualificadas para dar esses cursos, que não são, né?” 
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Esse sujeito nos surpreende, quando diz que, “A vida é um aprendizado”, portanto, ele 

faz nos acreditar que ele crê na Formação Continuada, diferentemente do sujeito acima. 

Já na pergunta da entrevista, ele explicita que os cursos devem atender às necessidades 

do professores, deixando claro também, que os cursos por ele feito não mudou em nada 

sua prática pedagógica, e sim sua experiência profissional que é transformadora de  sua 

prática pedagógica. Esse tipo  de sujeito pode estar decepcionado com os cursos de 

formação e pensa que somente a prática é viável para um bom processo de ensino-

aprendizagem. Os autores por nós trabalhados deixam claro que é preciso que o 

professor seja um pesquisador de sua prática e que sua prática esteja aliada a uma teoria. 

Além disso, conforme esses autores, uma prática pode até gerar uma nova teoria. 

D’Ambrósio (1996), nos fala que a formação do professor está concentrada em dois 

setores que são: falta de capacitação para conhecer o aluno e obsolescência dos 

conteúdos adquiridos. 

O S21.4.1.2 – Na pergunta 2 do questionário, diz que:  

“São necessários para enriquecer o curriculum e para o professor se atualizar, 

descobrindo coisas novas. Ajuda, também o profissional a continuar estudando.” 

Na pergunta 4 da entrevista, deixa como resposta:  

“Ele tem que ter um professor qualificado prá ajudar o professor a trabalhar práticas de 

ensino dentro da sala de aula, prá melhora a qualidade do aluno. Não é só a gente chega 

na sala de aula, eles ficarem com teoria, e fala você tem que trabalha 

interdisciplinaridade, trabalha integração, isso, isso num funciona por que na prática o 

aluno ele precisa do que, ele tá pedindo socorro prá gente, prá gente trabalha o concreto 

com ele, é jogos, coisas assim, no concreto mesmo prá ele começa entende, não é só fica 

falando em teoria, que isso aí não vai adianta, o que eu sinto é isso, vai ficando 

massacrante prá gente, por que a gente pede socorro toda vez nos cursos, prá pedi 

alguma forma, de alguma forma eles ensinarem um método que você consiga que esse 

menino aprenda essa, essa, esses Números Inteiros negativo e positivo, e não vêm, eu 

até hoje não sei de nenhum congresso que se ensina isso, na prefeitura, principalmente 

na prefeitura não tem.” 
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Esse sujeito nos mostra que os cursos de formação, para ele, serve tanto para preencher 

currículo, como para a melhoria do ensino. Porém, ele deixa claro que acredita em 

transmissão de conhecimento, em receitas para o professor aplicar em sala de aula, com 

a finalidade de sanar as dificuldades dos alunos. Marín (2000), coloca que o professor 

não deve ser somente um especialista que irá aplicar receitas, mas sim um professor 

que, através de sua prática e de teorias contundentes, possa transformar o ato educativo. 

O S26.4.0.2, na pergunta 2 do questionário, responde que:  

“Não concordo; principalmente quando se fala em Educação. O processo não tem 

limites; há sempre algo novo a aprender, a prática educacional faz-se em experiências e 

trocas.” 

Na pergunta 4 da entrevista, a resposta dada é:  

“Ele precisa ter encontros na escola, onde os professores possam sentar por área, para 

estar discutindo trocando experiência. Como eu fiz esse curso aqui, eu aprendi muita 

coisa, sobre dobraduras, né, eu poderia estar passando para os professores de 1ª à 4ª, prá 

estar trabalhando com os meninos. Por que  lá não usa régua, prá construir as figuras 

planas, então daria prá ele estar trabalhando com os meninos, por que são menores, não 

tem tanta noção prá trabalha com régua, né . E qual que é a outra? O que ele precisa ter? 

Como ele deve ser feito? Aí, eu acredito que tem que sentar todo mundo, né, faze igual 

você fez, faze uma entrevistas, perguntar quais são às dificuldades dos professores na 

sala de aula? As supervisoras, senta, tabula esses dados, as dificuldades, né, e tá 

trazendo sugestões prós professores também. 

Entrevistador – Parece que então,  você acredita na Formação em Serviço? 

Isso, igual a Fulana faz lá na escola, que a gente senta, conversa com o Fulano, troca 

experiência. Mas, assim, de senta e conversa só com os professores de Matemática, 

ainda lá nos não tivemos a oportunidade.” 

Esse sujeito foi muito coerente com as duas respostas dadas, pois em ambas ele deixa 

claro que acredita na Formação Continuada. Traz ainda um dado importante para nossa 

pesquisa: que os cursos deveriam partir de entrevistas com os professores, a fim de 

diagnosticar quais são as reais necessidades desses professores. 
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Evidencia assim, a importância da formação em serviço, tal como é defendida por  

Alvarado Prada (1997). Nesse tipo de formação, o professor estará voltado para sua 

realidade, pautando assim, sua formação em uma teoria que vai sustentar e 

possivelmente mudar a sua prática pedagógica. 

Conforme dito na introdução, no atual contexto em que vivemos, para o pleno exercício 

de nossas funções, a idéia de Formação Continuada deve ser uma constante na nossa 

vida profissional. Tal prerrogativa deverá ser uma ação concreta que vá nos 

proporcionar um caminho  que nos propicie levar aos nossos alunos um processo de 

ensino-aprendizagem que efetive a compreensão de qualquer conteúdo. 

Vamos trazer agora para uma breve discussão, algumas respostas dadas para a terceira 

pergunta da entrevista, que vai deixar claro que a maioria dos cursos de Formação 

Continuada feitos por nossos sujeitos não conseguiu trabalharam o conceito ou qualquer 

outra parte referente ao ensino dos Números Inteiros Relativos.  

Trata-se da seguinte questão: 

Você aprendeu sobre isso em algum desses cursos feitos nos últimos 5 anos?  

Descreveremos as respostas dadas pelos sujeitos e a seguir faremos alguns comentários:  

S1.2.3.2 –“ Nunca, em momento nenhum, em momento nenhum, foi passado nada prá 

gente. Os professores têm muita dificuldade em passar, e aquilo nunca era tocado 

porque era uma dificuldade que eles tinham, então eles sempre falavam de outras coisas, 

mas números inteiros, nunca tinham tocado não.” 

S5.0.5.2 – “Bom! Prá ser sincera, aprender como fazer isso não. Isso a gente adquire na 

prática, com a experiência que a gente tem, no dia-a-dia da sala de aula, por que os 

cursos, sempre todos os cursos que eu fiz deixou muito a desejar.” 

S7.1.3.2 – “Olha sinceramente não. Nós, eu trabalho na rede pública municipal e 

estadual, particular eu não tive a experiência ainda, mais na rede pública estadual nós 

não tivemos nenhum curso que nos prepara prá trabalhar com esse tipo de e com essa 

parte da Matemática, especificamente. Talvez com a Sandra Bulhões a gente estudou 

conjunto por conjunto, nós começamos no conjunto dos Números, no CEFOR nos 

estudamos, he inclusive não foi um curso preparado prá Matemática, era Matemática  
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ligada mais à área psicológica, e a Sandra passou conosco, foi a única vez que eu vi,  

como é que nós poderíamos estar assim, dando uma, um conceito, uma definição de 

todos os conjuntos, desde de Naturais até os Complexos. Uma forma mais de analogia 

né, com o dia-a-dia. Então, foi a única vez, mais especificamente trabalhar com o 

Conjunto dos Números Inteiros não.” 

S15.3.2.3 – “Não, aprendi na prática, convivendo com os alunos , e alias não existe nem 

curso de aperfeiçoamento adequado.”   

Pode-se observar claramente, através das  respostas citadas acima, que os cursos feitos 

por esses sujeitos não trabalharam com o conteúdo específico sobre os Números Inteiros 

relativos. Isso deixa claro uma das hipóteses de nossa pesquisa sobre os cursos de 

Formação Continuada ainda não atingirem, em sua totalidade, os fundamentos 

metodológicos sobre os Números Inteiros Relativos, para efetivar uma aprendizagem 

com compreensão.  

Por esse motivo, o professor pode não ter suporte para mudar sua prática pedagógica, 

pois, deveria ter uma prática pedagógica que se leva a um processo de ensino-

aprendizagem profícuo. Entretanto, se os cursos de Formação Continuada não oferecem 

pressupostos metodológicos e psicogenéticos para o ensino desses números; como o 

professor poderá mudar a sua prática? 
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CAPÍTULO V 

 

INFERÊNCIAS E IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS 

 

A partir de nossos estudos, podemos concluir que o processo de Formação Continuada 

de professores sob a forma de cursos ainda precisa ser muito bem repensado e analisado 

tanto por nós pesquisadores, quanto pelas instituições de ensino superior como pelas 

políticas públicas. Achamos que também o próprio professor que participa ativamente 

dessa formação deve opinar, pois tanto ele como todos os outros envolvidos devem ter a 

oportunidade de serem agentes transformadores dessa realidade, que a atual formação 

não contempla.  

Em relação à formação específica do professor de Matemática, podemos observar que 

como dizem vários autores, entre eles Ubiratan D’Ambrósio, que a formação inicial, 

está muito ligada somente com a parte formalista da matemática, com tendência de 

formar professores ainda muito técnicos e especialistas, que não possuem flexibilidade 

para lidar com uma sala de aula e nem sequer consegue introduzir os conceitos 

matemáticos de forma mais contextualizada, portanto, não propicia a pratica de um 

ensino mais ligado ao cotidiano de nossos alunos. Essa dificuldade se estende aos cursos 

de Formação Continuada que continuam, em sua grande maioria, oferecendo muitas 

vezes teorias e práticas fragmentadas, ou até mesmo situações em que o professor não 

poderá nunca utilizar em seu trabalho pedagógico por estarem bem distantes de sua 

realidade. 

A partir dos resultados de nossa pesquisa, podemos afirmar que os cursos de Formação 

Continuada, para darem um suporte metodológico mais adequado para o ensino dos 

Números Inteiros Relativos e para serem de melhor qualidade devem ter algumas 

características, tais como: 

• duração mínima de 120 horas;  

• serem ministrados por professores competentes; 
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• abordem o conteúdo e permitam a compreensão dos pressupostos metodológicos e 

psicológicos para o ensino. 

Os resultados obtidos nos diversos estudos, como os de Jahn (1994), Baldino (1996) e 

de Borba (1998)  sobre os Números Inteiros Relativos, mostram que os cursos de 

Formação Continuada devem levar o professor e a escola a considerar vários aspectos 

relevantes no ensino-aprendizagem desse conteúdo, como é o caso dos conhecimentos 

que os alunos já trazem consigo, que embora sejam extremamente valiosos, não são 

considerados, via de regra, pela escola. Parece que a escola acredita que somente através 

da instrução escolar formal é que este aluno vai adquirir o conceito desses números. O 

professor de Matemática pode, portanto, valer-se dos conhecimentos anteriores de seus 

alunos e propiciar um ambiente que facilite um desenvolvimento mais amplo dessas 

concepções iniciais.  

Nossa pesquisa evidencia que os professores encontram dificuldades quando não 

conhecem como seus alunos aprendem; esse ambiente poderá ser propiciado se o 

professor conhecer os fundamentos da psicogenética, que o levarão a utilizar o processo 

de equilibração, que cria novos conhecimentos, por meio do emprego de métodos 

ativos, que propiciam a investigação por parte dos alunos. Por exemplo, alunos que tem 

dificuldade com a matemática e aprendem química com facilidade, sugere que há algum 

desiquilíbrio no processo educativo como um todo. Conhecer concepções educacionais 

nos leva a perceber melhor quando tais dificuldade se manifestam em sala de aula. 

Deve-se lembrar que, para estimular os alunos a utilizarem regras corretas para realizar 

operações com Números Inteiros Relativos, é necessária sua participação ativa, 

portanto, não devendo deixar o seu aluno “às escuras”, mas que este professor exerça o 

papel de mediador, isto é, que ele utilize estratégias diferenciadas para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. Como proposta de uma nova 

estratégia, o professor de matemática, pode construir o ensino dos números interior 

relativos, espacialmente em forma de gráficos tridimensionais coloridos e assim debater 

com os alunos a incidência desses números.  

Ainda, nosso estudo também  evidencia a necessidade do professor estar em contínua 

formação, por meio de cursos que o faça compreender tanto o conceito como a forma 

correta de trabalhar os Números Inteiros Relativos, levando-o assim, a aplicar recursos 
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metodológicos que propiciem um processo de ensino-aprendizagem em que ocorra uma 

construção, com compreensão, por parte dos alunos. 

Concluímos que a Formação Continuada dos professores é ainda um dos grandes 

remédios para a saúde da educação nacional. Devemos lembrar também, que essa 

formação deve ser acompanhada de um enlace entre teoria e prática, pois tanto a teoria 

pode gerar uma nova prática, como uma prática bem alicerçada pode criar uma nova 

teoria.  

Podemos ainda dizer que ela, poderá ser a alavanca principal para mudanças não só da 

postura dos professores, mas de uma maior conscientização de que para ensinar 

matemática não basta o professor conhecer somente os conteúdos matemáticos, mas 

também os fundamentos psicogenéticos do conhecimento lógico-matemático.  

Temos plena consciência  de que nosso estudo não foi conduzido até aqui com o intuito 

de fechar a discussão sobre o assunto, mas de contribuir com mais alguns pontos para 

serem discutidos e, quem sabe, aproveitados como alicerce para futuros cursos de 

Formação Continuada. 
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ANEXO -1 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 
Uberaba, 30 de maio de 2003 
 
 
Prezado(a) professor(a) 
 
 
 

Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, que pretende discutir a relação 
entre os cursos de formação continuada, realizados nos últimos cinco anos, freqüentados 
por professores de matemática dos últimos anos do Ensino Fundamental da cidade de 
Uberaba, e a introdução de estratégias inovadoras referentes ao ensino dos Números 
Inteiros Relativos considerando a percepção dos professores. 
 Para este trabalho estou visitando várias escolas de Uberaba; sendo escolas dos 
tipos particulares ou públicas. 
 A pesquisa será realizada através de um questionário semi-estruturado onde você 
estará respondendo a perguntas relacionadas com a sua formação e o ensino dos 
Números Inteiros Relativos. 
 Esclareço que não haverá identificação dos sujeitos e que os dados colhidos 
serão usados apenas para o levantamento proposto na pesquisa, a qual será fruto de 
minha dissertação de mestrado, que será apresentada para banca julgadora da 
Universidade  de Uberaba. 
 Certo de contar com sua atenção e participação, 
 
 
Atenciosamente! 

 
 

_____________________ 
Emerson dos Reis Dias 

Pesquisador 
 
 
 

Por favor, abaixo, coloque seu nome, nome de sua escola e a data que você terminou 
seu curso de graduação. 
 
Nome:_________________________________________________________________
__ 
 
Nome da 
Escola:___________________________________________________________ 
 
Ano do término de sua graduação: _________________ 
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Quantos anos como professor(a) de Matemática: ___________________ 

 

ANEXO - 2 

QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 

 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

IFE – UNIVERSIDADE DE UBERABA 
 

PROJETO DE PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
Caro(a) Professor(a): 
 
 Este questionário tem a finalidade de coletar informações que permitam 
estabelecer relações entre os cursos de formação profissional que você fez nos últimos 
cinco anos e o processo de ensino-aprendizagem da matemática, no tocante aos 
Números Inteiros Relativos. 
 O questionário foi organizado em forma de quadros que lhe permitem avaliar 
cada tipo de curso feito em relação aos itens da primeira coluna. 

Considerando o item, ou sub-itens do cabeçalho, preencha os quadros, 
escrevendo em cada espaço, a alternativa que julgar mais adequada, de acordo com o 
código abaixo: 
 

CM - concordo muito 
C - concordo 
D - discordo 
DT - discordo totalmente 
 

 
  

Lembre-se: não há alternativa correta ou errada; é a sua opinião que conta! 
 
Grato pela colaboração; ela é imprescindível para a realização desta pesquisa. 
 
 
 
 
 

____________________ 
Emerson dos Reis Dias 
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Em relação aos cursos de 
formação profissional dos 

últimos 5 anos 

Seminários, 
encontros e 
congressos. 

Cursos de 
até 40 
horas. 

Cursos de 
até 120 
horas. 

Cursos de 
360 horas 

(Pós-
Graduação 
Lato sensu) 

1- Não alterou minha prática 
pedagógica pois só recebi 
conhecimentos teóricos. 

    

2- Permitiu a reflexão e trocas de 
experiências com meus colegas de 
curso. 

    

3- Contribuiu para me tornar um 
questionador de minha própria 
prática. 

    

4- Permitiu-me planejar atividades 
diferentes das que eu já propunha 
sobre Números Inteiros Relativos 
para meus alunos. 

    

5- Mobilizou os conhecimentos 
que eu já tinha, aperfeiçoando-os 
e aprofundando-os. 

    

6- Resultou numa nova prática em 
relação ao ensino dos Números 
Inteiros Relativos. 

    

7- Auxiliou na compreensão de 
como trabalhar os Números 
Inteiros Relativos com meus 
alunos. 

    

8- Contribuiu para aproximar-me 
mais de meus alunos. 

    

9- Abriu novos campos de 
investigação para mim e para 
meus alunos. 

    

10- Deu-me suporte metodológico 
para tratar desse conteúdo 
específico. 

    

11- Favoreceu minha criatividade 
e produção de conhecimentos 
práticos. 

    

12- Ajudou-me a ter uma visão 
interdisciplinar dos conteúdos da 
matemática. 

    

13- Aumentou minha auto-estima 
profissional, pois me senti mais 
seguro em relação à minha 
prática. 

    

14-  Ampliou minha expressão 
verbal. 

    

15- Permitiu e ampliou minha     
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capacidade de raciocínio. 
16- Estimulou-me a utilizar 
estratégias verbais para explicar o 
conteúdo à classe. 

    

17- Estimulou-me a utilizar o 
raciocínio dos alunos. 

    

18 - Pude finalmente entender o 
conceito de Números Inteiros 
Relativos. 

    

19 - Pude aprender como o 
estudante chega a compreender o 
conceito de Números Inteiros 
Relativos. 

    

20 - Fez-me perceber que existem 
diferentes graus de aprendizagem 
entre os alunos. 

    

21- Fez-me entender que “em 
Matemática, quem é bom já nasce 
feito”.  

    

22- Fez-me entender que o aluno 
só aprende quando se interessa 
pelo assunto. 

    

23- Fez-me valorizar o esforço de 
meus alunos na aprendizagem dos 
Números Inteiros Relativos. 

    

24- Entendi como se formou o 
pensamento matemático humano, 
na História das Ciências. 

    

25- Mostrou como se forma o 
conhecimento matemático, desde 
as mais simples operações e suas 
relações com as noções sobre os 
Números Inteiros Relativos. 

    

26- Deu-me instrumental 
suficiente para utilizar métodos 
ativos. (*métodos ativos dão 
importância à pesquisa 
espontânea do aluno.) 

    

27- Recebi bons conhecimentos 
práticos, mas eles não podem ser 
aplicados à realidade da minha 
escola. 

    

 
O espaço abaixo está destinado a registrar seus comentários e opiniões sobre o 
seguinte: 
 
1- Quais seriam os pré-requisitos necessários para a aprendizagem dos Números 

Inteiros Relativos, começando desde a noção de quantidade física?  
Se quiser, pode fazer em forma de esquema. 
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(Noção de quantidade) ⊗ (                               ) ⊗ (                                         ) ⊗ 
 
(               )            ⊗ (                                       ) ⊗ ... (Números Inteiros Relativos). 
 
 
2- Ao término de um curso de graduação, uma pessoa já está com sua formação 

profissional pronta e acabada, portanto, cursos feitos depois da graduação são 
desnecessários ou, às vezes, necessários apenas para rechear o curriculum vitae e 
obter promoções na carreira docente. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________ 

 

ANEXO - 3 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
1- O que o seu aluno já precisa saber para compreender os Números Inteiros Relativos? 
 
2- Se você tentasse ensinar os Números Inteiros Relativos a uma criança de 5 anos ela 

aprenderia? Por que? 
 
 
3- Você aprendeu sobre isso em algum desses cursos feitos nos últimos cinco anos? 
 
4- Para que um curso de Formação Continuada possa ser de QUALIDADE, o que ele 

precisaria Ter e como deveria ser? 
 

ANEXO – 4 
SUJEITOS DA PESQUISA 
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RELAÇÃO DAS PESSOAS QUE RESPODERAM O QUESTIONÁRIO 

NÚMERO NOME CÓDIGO ANO DA 
GRADUAÇÃO 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

TIPO DE REDE 
DE ENSINO 

1 Apa. S1.2.3.2 1987 16 a Municipal 

2  Cec. S2.4.1.3 1998 8 a Estadual 

3 Cha. S3.2.2.2 1988 15 a Municipal 

4 Dol. S4.1.3.2 1983 19 a Municipal 

5 E.Eu S5.0.5.2 1978 27 a Municipal 

6 E.Ap. S6.4.0.2 2000 5 a Municipal 

7 Eds. S7.1.3.2 1985 17 a Municipal 

8 Ela. S8.2.2.2 1989 13 a Municipal 

9 Eli. S9.2.1.2 1989 10 a Municipal 

10 Gla. S10.1.3.1 1980 20 a Particular 

11 Gle. S11.4.1.2 1998 6 a Municipal 

12 Jos. S12.1.4.3 1982 23 a Estadual 

13 Lúc. S13.4.0.2 2000 5 a Municipal 

14 Luí. S14.2.2.1 1990 14 a  Particular 

15 Ma.A. S15.2.5.3 1986 27 a Estadual 

16 Ma.B. S16.3.2.3 1991 15 a Estadual 

17 Ma.G. S17.5.1.2 2002 10 a Municipal 

18 Mar. S18.2.1.2 1990 10 a Municipal 

19 Mir. S19.1.4.1 1981 21 a Particular 

20 Môn. S20.4.0.2 1999 4 a Municipal 

21 Nad. S21.4.1.2 1999 6 a Municipal 

22 Nil. S22.2.2.2 1990 15 a Municipal 

23 Ped. S23.1.4.3 1981 22 a Estadual 

24 Reg. S24.0.5.3 1978 27 a Estadual 
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25 Ren. S25.4.1.2 1996 7 a Municipal 

26 Rob. S26.4.0.2 2000 4 a Municipal 

27 Ron. S27.0.4.2 1979 23 a Municipal 

28 Rut. S28.4.1.2 1999 6 a Municipal 

29 Sil. S29.1.1.2 1984 10 a Municipal 

30 Sue. S30.2.3.2 1987 18 a Municipal 

 

Apresentamos abaixo uma legenda para ser utilizada quando da decodificação dos 
sujeitos. 

 

ANO DA 
GRADUAÇÃO 

TEMPO DE 
SERVIÇO 

TIPO DE REDE DE 
ENSINO 

75 – 79 = 0 0 –5 ANOS = 0 PARTICULAR = 1 

80 – 85 = 1 6 – 10 ANOS = 1 MUNICIPAL = 2 

86 – 90 = 2 11 – 15 ANOS = 2 ESTADUAL = 3 

91 – 95 = 3 16 – 20 ANOS = 3  

96 – 2000 = 4 21 – 25 ANOS = 4  

2001 – 2003 = 5 26 – 30 ANOS = 5  

 

 

ANEXO - 5 

TRANSCRIÇÃO DAS PERGUNTAS ABERTAS DO 
QUESTIONÁRIO 

 

 1- Quais seriam os pré-requisitos necessários para a aprendizagem dos Números 

Inteiros Relativos, começando desde a noção de quantidade física? 

S1.2.3.2- “O sujeito omitiu-se”. 
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S2.4.1.3- “Noção de quantidade; Noções de diferença; Noções de quantidade numérica; 

reta; Números Inteiros Relativos”. 

S3.2.2.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S4.1.3.2- “Os pré-requisitos necessários para a aprendizagem dos Números Inteiros 

Relativos, pressupõe o conhecimento da aritmética com pleno conhecimento dos 

números e das técnicas operatórias”. 

S5.0.5.2- “Noção de quantidade; Conceito de número e numeral; Conceito das operações 

em N e suas propriedades estruturais; Noções de débitos e créditos (dívidas) e os 

Números Inteiros Relativos”. 

S6.4.0.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S7.1.3.2- “Noção de quantidade; Diferença entre número e numeral; compreensão das 

operações em N e suas propriedades estruturais; Noções de algumas grandezas para 

mais ou para menos do cotidiano do aluno, como: temperaturas, dívidas, créditos, troco, 

etc. e os Números Inteiros Relativos”. 

S8.2.2.2- “Noção de quantidade; Significado do sinal positivo; Significado do sinal 

negativo; Significado da soma e da multiplicação e da divisão e subtração; significado 

de resultado; Números Inteiros relativos”. 

S9.2.1.2- “Noção de quantidade; Noção de posicionamento(antes e depois do zero); 

Noção de sinais + e –(o que significa); Operacionalização; Comparação e Números 

Inteiros Relativos”.   

S10.1.3.1- “Noção de quantidade – Símbologia – Representação – Números Naturais – 

Números Naturais – Números Inteiros Relativos”. 

S11.4.1.2- “Noção de quantidade; Conjunto N; Reta numérica e Números Inteiros 

Relativos”. 

S12.1.4.3- “Noção de quantidade; Idéia: lucro + e dívida - ; Objetivos – aplicabilidade; 

Reta numérica; Números opostos(>, <); Operações e Números Inteiros Relativos”. 
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S13.4.0.2- “Noção de quantidade – Sistematização – Cálculo 4 operações – Abstração – 

Números Inteiros relativos”. 

S14.2.2.1- “Noção de quantidade; Números; Até 100; Até 1000; Positivos e negativos e 

Números Inteiros relativos”. 

S15.2.5.3- “Noção de quantidade, Idéias: lucro + e dívidas -; Objetivos- Aplicado; reta 

numérica; Números opostos; Operações e Números Inteiros Relativos”. 

S16.3.2.3- “Noção de quantidades – Conjunto dos Números Naturais – Reta numérica – 

operações – Construção do conceito – Necessidade de ampliação – Números Inteiros 

Relativos”.  

S17.5.1.2- “Noção de quantidade – perdas – ganhos – saldo – déficit – Números Inteiros 

Relativos”. 

S18.2.1.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S19.1.4.1- “O sujeito omitiu-se”. 

S20.4.0.2- “Noção de quantidade; Comparação de quantidades; Operações com Números 

Naturais; Simetria; Reta numérica e outros e Números Inteiros Relativos”. 

S21.4.1.2- “Noção de quantidade; somar; Subtrair; Multiplicar; Dividir e Números 

Inteiros relativos”. 

S22.2.2.2- “Noção de quantidade; Noções de ganho e perda e Números Inteiros 
Relativos”. 

S23.1.4.3- “Noção de quantidade; Interpretação; Números Naturais; Localização; Lógica 

e Números Inteiros relativos”. 

S24.0.5.3- “Noção de quantidade; Contagem; Números Naturais e Números Inteiros 
Relativos”. 

S25.4.1.2- “Noção de quantidade; Números Naturais; Operações básicas; Principalmente 

a adição e a subtração e Números Inteiros Negativos”. 

S26.4.0.2- “Noção de quantidade – Sistematização – Cálculo 4 operações – Abstração – 

Números Inteiros relativos”. 
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S27.0.4.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S28.4.1.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S29.1.1.2- “A construção do conjunto dos números inteiros pressupõe o conhecimento 

dos números naturais, inclusive quanto ao domínio das técnicas operatórias”. 

S30.2.3.2- “O sujeito omitiu-se”. 

2- Ao término de um curso de graduação, uma pessoa já está com sua formação 

profissional pronta e acabada, portanto, cursos feitos depois da graduação são 

desnecessários ou, às vezes, necessários apenas para rechear o curriculum vitae e 

obter promoções na carreira docente. 

S1.2.3.2- “A vida é um aprendizado, portanto jamais estaremos prontos e acabados ao 

final de um curso. Haverá necessidade de pesquisa, troca de experiência e outros cursos 

de graduação ou melhor curso de graduação ou melhor curso de aperfeiçoamento, mas 

que de fato faça diferença, tenha ou traga significativo ao nosso trabalho, o cursos que 

freqüentamos são imposições, faz de conta, para mascarar uma realidade de “Caos na 

Educação do país”. 

S2.4.1.3- “No dia-a-dia estamos sempre aprendendo e todo dia devemos nos exercitar 

nesta prática de aprendizagem. Devemos sempre estar nos capacitando para melhor agir 

no dia-a-dia”. 

S3.2.2.2- “ Para rechear curriculum”. 

S4.1.3.2- “Os cursos feitos depois da graduação são necessários para a aperfeiçoamento 

da formação profissional, pois devemos sempre estar buscando uma maior capacitação, 

além de serem necessários para valorizar o curriculum vitae”. 

S5.0.5.2- “É necessário que o professor esteja sempre se atualizando através dos cursos 

de qualificação continuada, pós, mestrado e até doutorado para poder acompanhar a 

evolução do mundo o que se dá muito rapidamente através da tecnologia. 

Professor que termina a graduação e dá por acabado a sua busca de novos 

conhecimentos não faz jus do papel que lhe cabe que é o de mediar o ensino-
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aprendizagem em sala de aula visto que a aprendizagem se dá, dentro e fora da sala de 

aula”. 

S6.4.0.2- “A formação continuada sempre será necessária para uma vida profissional. 

Frente a novas tecnologias, a diferentes inteligências e a modernidade dos tempos, faz 

com que o profissional vá em busca de novos métodos e novas técnicas. Além de 

rechear o seu curriculum, conhecimento adquirido, trocas de experiências e vivências, 

nunca é demais, e ao término de uma graduação pode haver algo ou algum aspecto que 

ficou deficitário”. 

S7.1.3.2- “Dizer que um educador ou qualquer profissional, mesmo depois de ser PHD, 

está pronto e acabado, que não precisa de mais nenhum conhecimento, é uma afronta ao 

desenvolvimento da ciência e tecnologia que não param de descobrir coisas novas. 

O educador mais do que qualquer outro, não só na sua área especifica, mas em outras 

também, deve estar em constante atualização. Só assim estará por dentro das inovações 

metodológicas e científicas e será capaz de opinar sobre elas”. 

 S8.2.2.2- “Não é verdade. A maioria dos conhecimentos que possuo aprendi com a 

prática, errando e acertando, convivendo com meus alunos. Acho que os conhecimentos 

ministrados na graduação são sementes que só serão árvores frondosas se lapidados pela 

prática e a vivência. O conhecimento é uma estrada onde caminhamos sem nunca 

chegar ao fim. Quanto mais se vive mais se aprende”. 

S9.2.1.2- “Ao se terminar nos dias de hoje, curso de graduação em licenciatura as 

pessoas apresentam bagagem, apenas de conteúdo. 

A parte de aplicação, desenvolvimento em sala de aula não é priorizada. No exercício 

do trabalho (1º emprego) a pessoa entra nua e crua, aprende com o dia-a-dia. 

Os cursos depois da graduação servem além de rechear o curriculum vitae e promoções, 

possibilita reciclagem, troca de experiências, descoberta de maneira interessantes de 

trabalhar os assuntos matemáticos, enfim de melhorar o trabalho já desenvolvido”. 
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S10.1.3.1- “Ao término do curso, o conteúdo não esta pronto e acabado é o começo de 

um longo estudo e possibilidades, de explorar e inovar cada vez mais. Todo profissional 

deve estudar e ampliar seus conhecimentos sempre”. 

S11.4.1.2- “Discordo, os cursos feitos depois da graduação são necessários, pois ajuda 

muito a aprimorar os conhecimentos que adquirimos na graduação, como também serve 

de troca de experiências, de conhecimentos e reflexão sobre a maneira de trabalho em 

sala de aula, bem como nos dá oportunidade de melhorar a nossa auto-estima e 

relacionamento com os alunos”. 

S12.1.4.3- “Discordo; a cada segundo surge algo novo e uma metodologia para superar 

as dificuldades, portanto devemos reciclar constantemente e utilizando meios modernos: 

(computadores, etc.), tecnologia atual, porque a vida é dinâmica”. 

S13.4.0.2- “Não concordo; principalmente quando se fala em Educação. O processo não 

tem limites; há sempre algo novo a aprender, a prática educacional faz-se em 

experiências e trocas”. 

S14.2.2.1- “Após os cursos de pós-graduação devemos continuar os cursos de 

capacitações para professores, pois ficamos atualizados”. 

S15.2.5.3- “Discordo; um profissional não está com sua formação acabada quando 

termina o seu curso de pós-graduação; portanto devemos procurar-se reciclar 

constantemente, buscando novas idéias, novas tecnologias, utilizando meios modernos, 

porque a vida é aprender sempre, principalmente para o professor”. 

S16.3.2.3- “Nós, os seres humanos e principalmente os educadores, jamais poderemos 

nos considerar detentores do saber com formação pronta e acabada. Temos sempre que 

aprender mais, estudar, aperfeiçoar. São necessários cursos que busquem estabelecer 

conexões entre a Matemática e as demais disciplinas, encontros que envolvam 

atividades enriquecedoras e práticas para que possamos usar no dia-a-dia”. 

S17.5.1.2- 1- “Ao término de um curso de graduação os profissionais apresentam só 

formação teórica, porém a prática só se consegue é no dia a dia da sala de aula e 

também com trocas de experiências entre profissionais da área. A maioria dos 

congressos, seminários e cursos de formação continuada não traz novidades em termos 

de prática escolar”. 
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S18.2.1.2- “É necessário cursos após a graduação, pois os mesmos nos enriquecem 

nossos conhecimentos, principalmente aqueles com oficinas”. 

S19.1.4.1- “Ao término do meu curso de graduação, minha formação não estava pronta. 

Com o tempo, o amadurecimento, a prática pedagógica tornou-se mais real e próxima 

do cotidiano escolar”. 

S20.4.0.2- “Discordo totalmente o professor deve estar sempre em busca de 

aprimoramento profissional seja através de leituras ou de bons cursos, ainda que 

escassos, na área da Matemática, para se atualizar e descobrir novas maneiras de 

desenvolver o seu trabalho”.  

S21.4.1.2- “São necessários para enriquecer o curriculum e para o professor se atualizar, 

descobrindo coisas novas. Ajuda, também o profissional a continuar estudando”. 

S22.2.2.2- “As pessoas nem sempre após um curso de graduação estão aptas a seguir 

carreira. È necessário aprofundar conhecimentos, pesquisar, ter experiências, cursos 

complementares, etc”. 

S23.1.4.3- “Qualquer que seja o curso, só aperfeiçoamos com a prática em sala de aula. 

Aprende-se a fazer, fazendo”. 

S24.0.5.3- “A formação continuada dos professores é de grande importância para o 

desenvolvimento da profissão docente e para a melhoria do ensino”.  

S25.4.1.2- “Não acredito que após o término de um curso de graduação, a pessoa já 

esteja com a sua formação dada por terminada, pois todos nós estamos hoje em processo 

de formação contínuo, na busca por um maior entendimento do ato de ensinar. Cursos 

feitos após a graduação, servem para atualizar e reciclar a prática pedagógica e dar 

continuidade á nossa formação profissional”. 

S26.4.0.2-  Não concordo; principalmente quando se fala em Educação. O processo não 

tem limites; há sempre algo novo a aprender, a prática educacional faz-se em 

experiências e trocas. 
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S27.0.4.2- “O magistério como qualquer outra profissão a experiência vem com o tempo 

e aprende-se tanto quando se ensina, qualquer curso relacionado a área sempre nos 

acrescenta algo, nem que seja o desenvolvimento do espírito crítico”. 

S28.4.1.2- “O sujeito omitiu-se”. 

S29.1.1.2- “Cursos feitos depois da graduação são importantes não apenas para engrossar 

o curriculum e obter promoções, mas sim na busca de capacitação intensiva do 

profissional em educação. Essa capacitação possibilitara ao professor incorporar novas 

metodologias a sua prática de sala de aula, troca de experiências, de ajuda mútua, de 

informações, trazendo mudanças nas atitudes do professor para uma maior competência 

na prática docente na sala de aula. 

O professor tem de estar preparado para uma clientela exigente e participativa e 

incentivá-la como agentes de transformação da sociedade atual”. 

S30.2.3.2- “Na minha opinião cursos feitos depois da graduação são de grande 

importância para atualização de conteúdos, inovação do ensino-aprendizagem e 

também, melhora para carreira docente”. 

 

ANEXO – 6 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
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Entrevistador 

 

Respostas do Sujeito S1.2.3.2 

Quais seriam os pré-requisitos? Eu tôo meio assim, porque é..., eu sempre 
tive muita dificuldade prá passar isso pros 
alunos, né? Então esse ano trabalhei com 
projeto. E esse projeto era uma alfabetização 
matemática, onde eu direcionava o ensino na 
vivência, envolvendo a linguagem 
matemática, né? E a vivência da criança no 
dia-a-dia. Então, os números inteiros 
relativos, eu desenvolvi com a linguagem 
bancária, através dos extratos bancários, 
colocando prá eles que se há débito, aquele 
débito é escrito de forma negativa. Isso 
facilitou muito mais até então. Olha, muitos 
anos, eu trabalho. É complicado tanto prá 
eles, da sexta em diante. Até no colegial, eu 
encontrava muita dificuldade prá que o 
aluno, é, é...através do abstrato, ele não 
consegue não. 

 

O que você acha que ele precisa chegar lá 
sabendo? 

 

As operações, é...basicamente, as operações, 
porque se eles tem as operações em mente, o 
cálculo, o resto é fácil da gente acrescentar, 
né? Sem cálculo... 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

A criança, ela tem uma inteligência além 
daquilo que a gente imagina, né, e se a gente 
leva, entra no mundinho dela, com, com as 
coisas concretas dela. Eu acredito que ela 
aprenderia com mais facilidade até do que 
um adolescente, porque o adolescente já tem 
um mundinho do sonho, é mais abstrato, né, 
é mais complicado prá ele, entende? Por que 
ele não tá com atenção direcionada prá 
aquilo, tem outras variantes que eles vão se 
apegando, se apegando... e com isso fica 
difícil nosso trabalho com o adolescente, né. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Nunca, em momento nenhum, em momento 
nenhum, foi passado nada prá gente. Os 
professores têm muita dificuldade em 
passar, e aquilo nunca era tocado porque era 
uma dificuldade que eles tinham, então eles 
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sempre falavam de outras coisas, mas 
números inteiros, nunca tinham tocado não. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Olha, eu acho que um curso teria que ter 
mais, segundo as necessidades do professor. 
Mas, há um despreparo  total para a 
formação, de despreparo por parte dos 
ministrantes  que estão ministrando os 
cursos para os professores. E os professores 
já pegam, né?  Situações que até os alunos 
não estão alfabetizado. Os alunos, então, não 
estão alfabetizados. Os alunos não estão, não 
sabem fazer cálculos, né? E eles não 
conseguem passar nada, nada prá gente. 
Então, os cursos se tornam uma tabela, fica 
maçante prá gente. A gente não vê resultado 
nenhum. Curso para professor, nenhum 
curso, que eu freqüentei até hoje, valeu à 
pena. E o que faz a gente caminhar, ou 
tentar o conseguir alguma coisa em termo de 
aprendizagem, significativa é através de 
projetos, da própria intuição da gente, das 
próprias dificuldades. Mas, é o professor só. 
Esses cursos deferiam ser melhor 
elaborados, no sentido de capacitar o 
professor de fato e com pessoas qualificadas 
para dar esses cursos, que não são, né? 

 

 

Entrevistador Respostas do sujeito S3.2.2.2 

O que o seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Eu acho que basicamente hoje, eles tem que 
começa, professor hoje de 1ª à 4ª, tem que 
usa muita tecnologia, assim, a experiência 
de trabalha com esse material dourado, que 
dá a forma até de fazer a multiplicação. Por 
que dois vezes dois dá quatro. Ele faz dois 
vezes dois dá quatro, mostrando que vira 
quatro pauzinho. Por que hoje nós 
chamamos de fato a tabuada, eu acho que é 
muito importante. Nem os grandes sabem 
tabuada hoje, é um defeito nacional, já saiu 
até numa pesquisa do Fantástico que 
infelizmente, 43% das pessoas entrevistadas 
no Rio de Janeiro, não deram conta de falar 
os fatos, e os fatos se aprende até a terceira 



 97 

série, depois você nunca mais esquece. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
relativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Não, acho que compreensão talvez não, teria 
talvez deveria usar um material dourado, prá 
pode mostra, que a idade é muito pequena, 
talvez o raciocínio não esteja ainda a  altura. 
E com o material dourado você vai 
mostrando, somando o outro, multiplicando, 
faz as massinha... 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Eu aprendi nu nu, nu curso que eu fiz de 
pós-graduação, que existe umas outras três 
maneiras da gente trabalha, embora foi feito 
não para nós, mas como existia uma, uma 
diferenciação muito dos participantes. E 
muitas eram professoras, não to 
discriminado, homem e mulher, mas que 
significa que trabalhava com meninos 
menores, eu acho que deu, dá, pelo menos 
eu , assim, teoricamente parece que dá certo. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Olha a continuada eu não acredito não. Eu 
sou contra a continuidade. Continuação, por 
que o menino hoje, perdeu a qualidade, 
perdeu o respeito, perdeu a educação, perdeu 
os limite. Se não voltar a por limite nos 
meninos, não tem como. Por que eles já 
entram pensando o seguinte, não vou tomar 
bomba. Então, eles não estudam. Não é que 
você que dá bomba por repressão, não, mas 
é uma forma deles ter medo. Po que os 
meninos hoje já entra, se você fala, falo, se 
não presta atenção, chega no final do ano, se 
você não deixa ele passa, o pessoal força 
você dê trabalho até que ele passe. Então, 
ele não tem aquela continuação que a gente 
pensa. Eu acho que os limites está faltando 
demais, às mães não põem limite, os pais 
não põem limite, os professores não pode 
limitar, por que não é filho dele. Então, o 
próprio processo, eu acho que ele tem que  
sofrer uma revisão.       
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Entrevistador 

Respostas do sujeito S5.0.5.2 

 

O que o seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos?  

 

Bom! Primeiro ele tem que ter noção de 
quantidade, depois ele tem que conhecer, ele 
tem que diferenciar o que é número e o que 
é numeral. Depois ele tem que conhecer, 
saber trabalhar com segurança, e com o 
conjunto dos Números Naturais, saber o 
conceito, as operações e as propriedades 
estruturais. Aí depois, aí conhecendo, 
conhecendo as operações estruturais, das 
operações em N, ele vai entendendo, vai 
entende o por que dos Números Inteiros 
Relativos. Quando ele estiver trabalhando 
com subtração e divisão. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Bom! Com compreensão, eu não sei se ela 
aprenderia com compreensão os números 
negativos, mas eu poderia trabalhar com ela 
a questão de levar a experiência de levar da 
casa da gente, a questão de até fazer a 
comparação da noção do dinheiro que a 
gente e o quanto a gente tem que gastar, que 
no final do mês a gente recebe o dinheiro 
não dá prá pagar o que a gente gasta, a gente 
ainda fica devendo. Então, podia estar 
relacionando com dívidas, saldo, débitos, 
dívida, né .Agora com compreensão não 
estaria segura de responde, se realmente ele 
tem a compreensão de números.  

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Bom! Prá ser sincera, aprender como fazer 
isso não. Isso a gente adquire na na prática, 
com a experiência que a gente tem, no dia-a-
dia da sala de aula, por que os cursos, 
sempre todos os cursos que eu fiz deixou 
muito a desejar. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser?  

 

Bom! Primeiro a pessoa escolhida prá dar o 
curso, ela tem que ter, tem que conhecer a 
nossa realidade, ela tem que ter experiência, 
ela tem que ter domínio do assunto, mas ela 
tem que conhecer a realidade que nós 
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trabalhamos, por que não adianta falar 
alguma coisa distante da realidade, e, ah 
esqueci da outra pergunta que você falou? 

 

E e o que ele precisa prá ter qualidade? 
Como ele deve ser? E o que ele precisa ter? 

 

Precisa ter a parte teórica e a prática, eu 
acho que através da oficina é a maneira mais 
correta de realmente estar passando para o 
professor aquilo que ele pode estar 
trabalhando em sala de aula. Mas uma 
prática exeqüível, por isso eu atento que ele 
deve conhecer a nossa realidade. 

 

 

Entrevistador Resposta do sujeito S6.4.0.2 

 

O que seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Primeira coisa que precisa, é ter domínio, 
assim, e interpretação da linguagem né, a 
criança sabendo interpretar, sabendo que 
deve 2, tem cinco reais, essa questão, assim, 
desse tipo, eu acho que ela compreende 
melhor essa questão. Por que tabela e regra 
isso não resolve, não. Mesmo por que, os 
meus alunos de Ensino Médio, até hoje tem 
essa dificuldade. Você fala, tenho um devo 
cinco, demora muito tempo para responde. 
Então, essa vivência, essa questão e, essa 
questão prática é que domina essa 
interpretação eles não tem, né. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que?  

 

Não, acho que uma criança de 5 anos, os 
Números Inteiros Relativos e, envolve, 
negativos, positivos né. Acho que 
compreensão uma criança, não está em 
condição ainda não. 

 

Por que você acha isso? 

 

Que pelo menos, ela ainda não tá com uma 
interpretação, ainda formada de isso aí tudo, 
ela tem de saber a questão de dever de ter, 
prá saber jogar a questão da regra de sinal, e 
a criança de 5 anos ainda não tem condição 
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prá isso. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

A questão de cursos, foram poucos que eu 
fiz, mais em alguns casos, mesmo por que 
eu trabalhei mais com Ensino Médio. E não 
houve ainda a necessidade de voltar, mais 
vários cursos já aconteceu de, alguns jogos, 
algumas maneiras diferentes de lidar com 
esse, com esse conceito de Números 
Relativos, né. Então, quando eu iniciei lá 
numa escola em Conceição, houve a 
necessidade de partir prá outros métodos, 
sem ser essa questão de tabela, esse negócio 
maçante.       

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Bom! Ele tem que ter, muita atividade 
prática, não vamos dizer, assim, que seja 
receitas, mais que o professor saia dali, 
sabendo que tem vários outros caminhos que 
ele pode, que ele tem condição de procura, 
que das vezes, a gente sai de um curso de 
formação e a gente tem que busca, né, fora, 
tem busca em outros livros, alguma coisa, 
mais mesmo, assim, os professores que lá 
estão ministrando o curso, eles tem uma 
vivência, eles tem alguma coisa que, de, já 
surtiu efeito, e que pode passa, prá aqueles 
que estão ainda em formação, né. Então, eu 
acho que tem que te, mais essa questão, de 
uma vivência uma coisa bastante prática, 
uma coisa lúdica e interessante. 

 

 

Entrevistador Resposta do sujeito S7.1.3.2 

 

O que o seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Ah com certeza é a relação de quantidade. 
Quantidade e número. Por que se você for 
conhecer quantidade, principalmente 
quantidade, você é capaz de fazer qualquer 
operação e desde de u a criança desde de 
pequena e levada a trabalhar com 
quantidade. Então, do ter ou não ter, do 
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dever, das dívidas, mais é dívidas talvez 
fique uma coisa assim, muito prá criança de 
5 anos, ela fica uma coisa muito pesada, 
mais a coisa de da conversa em casa, do pai 
mais a mãe estar conversando a respeito das 
despesas, própria despesa da casa e quando 
uma febre, ela estar trabalhando com o 
termômetro, temperatura mais alta, mais 
baixa, quando faz frio, e próprias 
temperaturas de das estações do ano, então 
eu acho que... 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Se ela aprenderia com compreensão? 

Bom! O que significa primeiro a palavra 
compreender? 

A palavra compreender vai no sentido de 
você, você assimilar, você procurar e fazer 
uma analogia com seu dia-a-dia. Por que prá 
você compreender Números Inteiros, você 
tem primeiro que conhecer a realidade do 
aluno. Vê qual é o mundo dele. Que ele tem 
de experiência. He por que esses números 
são muito, o próprio, o próprio o nome do 
conjunto já diz relativos, Conjunto dos 
Números Inteiros Relativos. Uma coisa 
relativa depende muito uma da outra. Então, 
se você conhece a realidade do aluno e ele 
conhece algumas coisas relativas a essa 
relatividade, ele pode até compreender 
melhor 

 

Mas e uma criança de 5 anos? 

 

Bom! Por experiência própria, é muito 
interessante, e eu tenho uma filha de 9 anos 
e já passei várias vezes por essa experiência, 
desde de que ela tinha mais ou menos 3 
anos. E ela com 9 anos já entende os 
Números Inteiros, por que? Por que quando 
ela era criança às vezes a gente dava alguma 
coisa prá ela, e perguntava se podia, se 
quanto que ela tinha, se ela podia dar prá 
gente aquela coisa e ficar com alguma 
quantidade ainda, algum objeto, alguma bala 
ou mesmo chocolate. Então, fazendo essa 
relação de quantidade ela entendia, quanto 
ela tinha e quanto ela não tinha. Nós 



 102 

começamos assim, a conversar e hoje com 9 
anos, já ela faz qualquer operação com os 
Números Inteiros, e trabalhando eles quer 
sendo positivos ou negativos normalmente. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Olha sinceramente não. Nós, eu trabalho na 
rede pública municipal e estadual, particular 
eu não tive a experiência ainda, mais na rede 
pública estadual nós não tivemos nenhum 
curso que nos prepara prá trabalhar com esse 
tipo de e com essa parte da Matemática, 
especificamente. Talvez com a Sandra 
Bulhões a gente estudou conjunto por 
conjunto, nós começamos no conjunto dos 
Números, no CEFOR nos estudamos, he 
inclusive não foi um curso preparado prá 
Matemática, era Matemática  ligada  mais a 
área psicológica, e a Sandra passou conosco, 
foi a única vez que eu vi, passou conosco a 
repe, como é que nós poderíamos estar 
assim, dando uma, um conceito, uma 
definição de todos os conjuntos, desde de 
Naturais até os Complexos. Uma forma mais 
ana de analogia né, com o dia-a-dia. Então, 
foi a única vez, mais especificamente 
trabalhar com o Conjunto dos Números 
Inteiros não. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Bom! Eu acho que é muita pretensão minha, 
dizer como ele DEVE ser e o que ele tem de 
conter, exatamente. He eu ainda me 
considero uma professora só, mais 
basicamente, num curso de? Formação 
Continuada, o aluno ele tem de trabalhar de 
uma forma a que todas às séries ele tenha 
pelo menos uma noção de, de todas às 
séries, trabalhar todas às séries com 
continuidade do próprio conteúdo, não sei se 
eu estou me explicando bem no sentido de 
ciclo, se eu trabalho com 5ª série por 
exemplo, eu trabalho o Ensino Fundamental, 
de 5ª à 8ª série. Então, eu acho que capaz de 
todas às séries, eu acho que na 5ª série ele vê 
um conteúdo, na 6ª série ele tem de repeti, 
ele tem de fazer uma revisão, na 7ª ele tem 
que fazer uma revisão da 6ª e na sex , na 7ª, 
na 8ª tem de dar revisão de todos os outros 
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conteúdos, e como se trabalha, como diz 
aquele huu, aquele autor do livro, 
Matemática e Vida do Vissoto, ele tem que 
se uma forma em espiral, se não você num 
se perde, por que se você trabalha em forma 
de compartimentos o aluno, é ele esquece, a 
memória ainda não é um computador 
realmente prá gravar tudo, nem nós 
professores gravamos tudo, às vezes 
também, na sala de aula a gente dá uma 
esquecida, e às vezes de algum conteúdo que 
a gente deixou de trabalhar muito tempo, e 
você tem que recorre ao material prá pôde e 
lembra, mais basicamente o aluno tem que 
trabalha e de forma espiral. 

 

E prá formação do professor? 

 

Prá formação do professor? E em que 
sentido a formação do professor? 

 

Após ele esteja trabalhando em sala de aula. 
Como poderia os curso de formação tipo 
CEFOR e tal? 

 

Ah esses cursos eles poderiam estar 
trabalhando mais especificamente, o dia-a-
dia do aluno, alias quando nós vamos vai 
fazer cursos de, alguns cursos que a gente 
apresenta por aí, que eles apresentam prá 
nós, que eles dão, a prática às vezes não é 
viável a sala de aula. Então, é você com 40 
alunos na sala de aula, não tem como você 
fazer aquela atividade às vezes. É você tem 
que trabalha com uma maneira às vezes 
mais simplória, de uma maneira ás vezes 
que não dá prá atingi toda a clientela. Então 
, eu acho que esses cursos poderiam estar 
trabalhando, com um material mais concreto 
também, e nos ensinar a fazer esse material, 
e prá ser uma, um curso assim, realmente 
prá ser uma Formação Continuada do 
professor, ele tem que trabalhar mais a parte 
concreta, com o aluno, e os curso deveriam 
estar dando esse material prá gente, 
informando mais, inclusive literaturas prá 
nos passarem, literaturas onde podemos 
encontrar esse material.    
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Entrevistador Respostas do sujeito S11.4.1.2 

 

O que seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Eu acho que ele devia saber é posição de 
números na reta, porque o que mais 
confunde eles é quando você fala que um 
número negativo é menor, por exemplo, que 
menos quatro, é menor que menos dois, aí 
eles confundem. Mas eles não vê que o que 
está à esquerda é sempre menor, se é menos 
quatro, ele tá devendo mais do que tem. 
Então, eu acho que ele tinha de compreender 
a localização na reta numérica primeiro. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que ? 

 

Com compreensão? 

 

Se ela compreenderia?  

 

Eu acho que ela compreenderia, se a gente 
fosse assim, muito abstratamente...se falasse 
no, quando, quando se, se relacionasse com 
o que a pessoa tem que perder o que tem prá 
ganhar. Como fosse assim, dívida e o 
relaciona, o número inteiro relativo negativo 
com dívida e o outro com que ela tem, que 
ela ganhou. Assim, eu acho, que ela 
compreenderia, mas não. Ela compreenderia 
a idéia do número, mas não saberia usar o 
número numa atividade, numa coisa assim. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Não, não aprendi. 

 

Par que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Eu acho que ele devia Ter, assim, um pouco 
mais. A pessoa não devia ficar muito 
no...naquelas maçantes idéias teóricas, 
naquelas ilusões. Eles deviam trabalhar mais 
com realidade porque aí a realidade que a 
gente encontra e ,normalmente, alunos não 
têm, não têm nenhuma base. Tem alunos 
que a gente pega que não têm base 
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nenhuma, não sabe reta numérica, não sabe 
nem a ordem seqüencial de muitos números. 
Então, eu acho que devia trabalhar com a 
gente, isso. Desenvolver, no aluno, isso, o 
básico mesmo. 

 

 

Entrevistador Respostas do sujeito S15.3.2.3 

 

O que seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

O aluno teria que domina o Conjunto dos 
Números Naturais, às quatro operações, 
frações, fatos fundamentais, para depois 
mostra a necessidade que justificou a criação 
de números com sinais, a partir de exemplos 
e situações concretas. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Não, por que a criança não teria os pré-
requisitos necessários, não teria 
compreensão para entender às perdas e os 
ganhos, e principalmente maturidade.  

 

O quê que você quer dizer com maturidade? 

 

Maturidade?? O aluno não tem ainda, a 
cabecinha formada prá entender, mesmo o 
aluno de 6ª série não está pronto prá isso. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Não, aprendi na prática, convivendo com os 
alunos , e alias não existe nem curso de 
aperfeiçoamento adequado.   

 

Par que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

De preferência que fosse o mesmo 
professor, do início ao fim da etapa. Por que 
aí ele teria conhecimento dos alunos e suas 
dificuldades. Não sendo possível essa 
alternativa, o professor do ano seguinte 
deveria ter um diagnóstico, uma ficha do 
aluno e daí ele planejar a próxima etapa 
dando continuidade a aprendizagem do 
aluno. Deveria haver um entrosamento entre 
os professores da mesma disciplina e mesmo 
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de disciplinas diferentes, classes 
homogêneas. Não seria o ideal? Todo 
mundo com a mesma dificuldade, teria o 
mesmo rendimento, material concreto e 
vídeo,  literatura de Matemática, livros de 
pesquisa e assim por diante. 

 

 

Entrevistador Respostas do sujeito S17.5.1.2 

 

O que o seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Olha ele precisa saber, que eu trabalho com 
eles assim. A gente trabalha muito com a 
vivência dele do cotidiano do dia-a-dia. Por 
que se você chegar na sala de aula e falar prá 
eles  que os Números Inteiros lá é número 
negativo e positivo ele fica né,  sem saber, 
eu trabalho por exemplo assim com o 
cotidiano dele. Então a gente trabalha por 
exemplo o que é perda? o que é ganho? o 
que é saldo positivo? O que é saldo 
negativo? Aí ele entende essa comparação 
de número, né. Qual a relação de positivo e 
de negativo, então eu trabalho muito esse 
sentido. Eu pego muito, muito a vivência 
dele. A gente trabalha. Eu monto problemas 
com gastos que eles têm né. E  aqueles 
extratos bancários para eles entenderem né 
.Por exemplo em revista, jornais tem muitas 
tabelas, gráficos da economia do país, então 
a gente trabalha, eu trabalho muito em cima 
disso. 

 

Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Eu acho que sim , usando ele, eu acho que 
usando esse raciocínio né,  que eu aplico 
com eles , eu acho que eles entenderiam sim, 
por que essa é uma vivência que eles têm né. 
Por exemplo se eu falasse prá ele você vai lá 
no mercadinho comprar uma bala né, se 
você não tem dinheiro você vai ficar 
devendo o homem então qual é a relação aí 
se você não tem dinheiro. Então isso aí eu 
acho que eles entenderiam sim. 
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Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Não, os cursos que a gente tem feito em 
relação a isso aí são muito precários. Né. 
Então no geralmente a gente aprende isso 
prá passar prás crianças como eu te falei se 
eu chegar lá e começar a dar a prática as 
teorias que vem lá de livros eles não 
entendem muito bem. Então o que a gente 
tem que fazer. Tem que usar esses métodos, 
você tem que buscar isso usar de 
criatividade. Eles mesmos nos passam idéias 
de como a gente deve ensinar esses números 
Inteiros prá eles . eles tem muita criatividade 
com relação a isso também. Nesses anos que 
eu tenho trabalhado eu aprendo muito como 
eles a como agir com eles. Como eu tava te 
falando jogar uma idéia como essa prá eles . 
Eles jogam outras idéias que ás vezes aquela 
hora não tinha surgido. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Eu acho que prá ele ser de qualidade, 
deveria melhorar um pouco assim o como eu 
vou te dizer o conteúdo por exemplo da 
pessoa que vem nos passar o curso. Pois 
geralmente o CEFOR, quando a gente 
começa a fazer o curso o professor chega lá 
e fala assim, eu achei que a maioria, pensa 
assim, eles ainda falam assim de 1ª à 4ª 
série, eles se assustam quando ele né, eles se 
assustam, eu o ano passado fiz um curso de 
jogos, então os dois professores eles falavam 
a mesma coisa, eles pensariam que 
chegariam lá que encontrariam uma turma 
de 1ª à 4ª série né. Eles encontraram 
professores de 5ª à 8ª, então eles deram prá 
gente os jogos que você aplica só de 1ª à 4ª 
série, o que a gente tivemos que fazer, nós 
da turma de 5ª à 8ª, tivemos que mudar esses 
jogos, você entendeu, aí a gente ficava 
testando aquilo se dava certo ou se não dava, 
então você perde muito tempo com isso, 
então eu acho assim que eles deveriam 
melhorar a qualidade do docente que vai tá 
lá prá poder passar prá gente. Não que eu 
quero que ele chega lá e fala esse jogo aqui 
você faz assim, assim, assim e da certo. Não 
né, eu acho o seguinte eles deveria chegar e 
trazer umas idéias novas, trabalhar com a 
gente prá que  possa desenvolver uma coisa 
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mais significante. Eu estava questionando 
com a Renilda, por exemplo a turma de 13 
14 anos, antiga 7ª e 8ª série não tem esse 
tipo de atividade prá você trabalhar com os 
meninos. Então fica uma coisa muito assim, 
contextualizada. Então eles vão por 
exemplo, você vai dar uma equação do 2º 
grau, você vai ter que usar muitas 
artimanhas né, tem hora que a aula fica 
chata né, outro dia uma menina lá discutiu 
comigo que a aula tava chata, tava horrível, 
o tanto que eu explicava aquilo e eles não 
entendiam nada né . Eu não tinha outra 
maneira né, então até eles se sentem mal, 
com isso. Eu questionei com a Renilda outro 
dia que o problema foi esse, que nós tivemos 
uma reunião e os meninos da 5ª gostou, 
falou prá ela que adorava a aula de 
Matemática, e os da 6ª, quando chegou na 7ª 
e 8ª eles questionaram esse problema, né, aí 
não e´ que eu fui me defender, eu fui falar 
prá ela que não tinha como, né, então é uma 
coisa assim muito complicada.  

 

 

Entrevistador Respostas do sujeito S21.4.1.2 

 

O que seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Ele tem que saber as quatro operações, que 
hoje nós temos uma grande dificuldade dos 
meninos aprenderem esses números, por que 
há maioria não sabe tabuada, não sabe 
dividi, às vezes não sabe subtrai números 
He, maiores de três casas, três algarismos, 
né, eles não sabem isso, e não sabem 
diferencia o que, que é no físico, não sabe 
diferencia o que está acima do nível do mar, 
o que, que está abaixo do nível do mar, eles 
não tem esse referencial, então eles têm que 
começa, por isso, que eu acho muito 
importante  que lá na idade de cinco anos, 
eles começarem a te idéia disso aí, prá 
depois eles aprenderem os Números Inteiros, 
ou os Números Naturais, seja ele qual for, 
ele tem que ter idéia do físico primeiro. 
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Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que ? 

 

Eu acho que não! Acho que aí tá, tá 
passando da idade biológica da criança, se tá 
e pulando etapas entendeu, eu acho que 
nessa idade ela tem que começa a conhece o 
concreto primeiro, né, prá depois ela passa 
prá essa parte dos Números Inteiros, prá 
entende isso aí na teoria, eu acho isso. 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Não! È o grande problema, que eu fiz curso 
no CEFOR, da prefeitura, foi questionado 
pela professora do CEFOR, que ela trabalha-
se isso com a gente, por que é a grande 
dificuldade dos meninos aprenderem esses 
Números Inteiros negativos, e até hoje não 
foi passado nenhum, foi pedido mas não 
teve retorno não. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria Ter e como precisaria ser? 

 

Ele tem que ter um professor qualificado prá 
ajudar o professor a trabalhar práticas de 
ensino dentro da sala de aula, prá melhora a 
qualidade do aluno. Não é só a gente chega 
na sala de aula, eles ficarem com teoria, e 
fala você tem que trabalha 
interdisciplinaridade, trabalha integração, 
isso, isso num funciona por que na prática o 
aluno ele precisa do que, ele tá pedindo 
socorro prá gente, prá gente trabalha o 
concreto com ele, é jogos, coisas assim, no 
concreto mesmo prá ele começa entende, 
não é só fica falando em teoria, que isso aí 
não vai adianta, o que eu sinto é isso, vai 
ficando massacrante prá gente, por que a 
gente pede socorro toda vez nos cursos, prá 
pedi alguma forma, de alguma forma eles 
ensinarem um método que você consiga que 
esse menino aprenda essa, essa, esses 
Números Inteiros negativo e positivo, e não 
vêm, eu até hoje não sei de nenhum 
congresso que ensina-se isso, na prefeitura, 
principalmente na prefeitura não tem.       

 

Entrevistador Respostas do sujeito S26.4.0.2 
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O que seu aluno já precisa saber para 
compreender os Números Inteiros 
Relativos? 

 

Ele precisa ter uma boa noção dos Números 
Naturais, saber representá-los na reta, e 
depois introduzir os Números Inteiros, 
utilizando materiais concretos de jogos, para 
posteriormente se aprofundar no conteúdo. 
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Se tentasse ensinar os Números Inteiros 
Negativos a uma criança de 5 anos ela 
aprenderia? Por que? 

 

Não, por que ela precisa passar por todas as 
etapas, até chegar no ensino dos Números 
Inteiros relativos. A criança tem a noção de 
ganha e perda no jogo, mas fazer a operação 
não está preparada. 

 

Por que você acha que ela não está 
preparada? 

 

Por que eu acho que ela precisa ter mais 
maturidade, e ela ainda não, ela precisa ter 
noção, acho, assim, que noção ela tem, mais 
eu acredito que ainda na cabecinha dela, 
ainda não dá prá ela estuda os Números 
Inteiros, como uma criança que já passou 
pela 5ª, né, pela 5ª série, prá já chegar na 6ª 
preparado prá esses números. 

 

O que é prá você maturidade? 

 

Maturidade, uai, ter realmente estudado, ter 
compreendido, né, o que ele viu até a 5ª 
série, tirado todas às dúvidas dele, ter tido a 
oportunidade de trabalhar com o concreto. 
Por que quando ele chegar na 6ª série, a 
gente pode trabalhar com o concreto com os 
meninos, nos Números Inteiros, só que vai 
cada vez mais, aumentando às dificuldades, 
né , assim... 

 

Você aprendeu sobre isso em algum desses 
cursos feitos nos últimos 5 anos? 

 

Não. Inclusive eu fiz, até CEFOR esse ano, 
ligado a memória, lógica e criatividade, mas 
não tinha absolutamente nada. Ela ensinou a 
fazer dobradura, sabe. Mas o que eu queria 
realmente, que era trabalhar com frações e 
os Números Inteiros, ela não levou nada. 

 

Para que um curso de Formação Continuada 
possa ser de QUALIDADE o que ele 
precisaria ter e como precisaria ser? 

 

Ele precisa ter encontros na escola, onde os 
professores possam sentar por área, para 
estar discutindo trocando experiência. Como 
eu fiz esse curso aqui, eu aprendi muita 
coisa, sobre dobraduras, né, eu poderia estar 
passando para os professores de 1ª à 4ª, prá 
estar trabalhando com os meninos. Por que  
lá não usa régua, prá construir as figuras 
planas, então daria prá ele estar trabalhando 
com os meninos, por que são menores, não 
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tem tanta noção prá trabalha com régua, né . 
E qual que é a outra? O que ele precisa ter? 
Como ele deve ser feito? Aí, eu acredito que 
tem que sentar todo mundo, né, faze igual 
você fez, faze uma entrevistas, perguntar 
quais são às dificuldades dos professores na 
sala de aula? As supervisoras, senta, tabula 
esses dados, as dificuldades, né, e tá 
trazendo sugestões prós professores 
também. 

 

Parece que então,  você acredita na 
Formação em Serviço? 

 

Isso, igual a Renilda faz lá na escola, que a 
gente senta, conversa com o Luís Eduardo, 
troca experiência. Mas, assim, de senta e 
conversa só com os professores de 
Matemática, ainda lá nos não tivemos a 
oportunidade. 

 

 

 


