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1. Resumo 

Esse texto tem como principal objetivo analisar as principais elaborações feitas 

por estudantes do 7° ano de ensino fundamental sobre números inteiros e suas 

operações. Tendo como objetivo geral o entendimento da prática no desenvolvimento de 

atividades orientadoras de ensino. Foram envolvidos na pesquisa alunos do 7° ano de 

ensino fundamental de uma escola municipal de cidade de Fernandópolis – SP. Com o 

objetivo de averiguar quais elaborações esses estudantes fazem a partir de quatro 

atividades orientadoras de ensino. Partindo dos estudos da Teoria da atividade e 

atividades orientadoras de ensino do ponto de vista de Manoel Oriosvaldo de Moura. 

Nesse contexto analisaremos a atividade proposta pela proposta do “São Paulo faz 

escola” oferecido pela Secretaria do Estado de São Paulo. Trazendo para esse contexto 

atividades preparadas pela professora da turma, bem como suas adaptações.  Sendo que 

essas adaptações foram feitas a partir das devolutivas dos alunos no processo de 

desenvolvimento das atividades proposta para o ensino de números inteiros em várias 

fontes. Sugerindo assim a importância da reflexão dos alunos sobre o que estão 

aprendendo. E o envolvimento da professora nas adaptações das atividades. Essas 

adaptações são as reflexões da professora diante do desenvolvimento dos alunos e suas 

elaborações diante da atividade proposta. Sendo que o grupo todo participe de um 

processo de ação e reflexão de suas aprendizagens. 

Palavras chaves: Ensino; Educação matemática. 

2. Apresentação 

 

A ideia dessa investigação nasceu a partir de uma dificuldade enfrentada pela 

professora no ensino de números inteiros. Os alunos do 7° ano não entendiam o 

conteúdo programado para o primeiro bimestre desse ano. Diante dessa dificuldade 

surgiu a questão: Quais elaborações os estudantes manifestam e/ou explicitam enquanto 

vivenciam as atividades orientadoras de ensino com números inteiros? 
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Para responder tal questão a professora elaborou quatro atividades para o ensino 

de números inteiros e suas operações. E se colocou como pesquisadora das elaborações 

feitas pelos alunos no decorrer do desenvolvimento das atividades. 

Chamaremos os capítulos 1 e 2 de capitulo teórico. O capitulo 1 será  dedicado à 

história dos números inteiros. Fazendo uma analogia das ideias do passado e do 

presente. Da mesma maneira percebendo as diferenças das ideias ao longo do tempo, 

ocidente e oriente. 

No capitulo 2 trazemos às formalidades do campo numérico. Lançando mão da 

teoria dos números. Para exemplificar as relações do conteúdo matemático. Fazendo um 

contraponto entre as elaborações feitas pelos alunos, ora relações com o cotidiano, ora 

relações com o conteúdo matemático.  

Observar quais as elaborações são feitas pelas crianças a cerca do conteúdo 

matemático. Aqui caracterizado pelas leis fundamentais da igualdade e da ordenação, lei 

fundamenta da adição e lei fundamental da subtração.  

O capitulo 3 trará uma análise da atividade sugerida pela revista do 7° ano do 

ensino fundamental, do programa “São Paulo faz escola” da secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, em seu conteúdo bem como e entendimentos dos alunos após 

aplicação das atividades. E apresentar atividades que possam melhorar o entendimento 

dos alunos. 

No capitulo 4 nossa proposta será com atividades orientadoras de ensino que 

auxiliem os alunos  há compreenderem os conceitos. Escrever a trajetória do 7° ano B, 

da EMEFA “Melvin Jones” da cidade de Fernandópolis desse mesmo estado, com 

relação ao entendimento de números negativos. Introdução, verificação das 

dificuldades, ações para preenchimentos das lacunas entre as situações. Observaremos 

ainda nesse capitulo observaremos o movimento das elaborações feitas pelos alunos e as 

ações de planejamento da professora diante da constatação das dificuldades 

apresentadas no desenvolvimento das atividades. 

3. Justificativa da pesquisa 

 

Há tempos que a preocupação com o ensino já vem sendo assunto em 

congressos, seminários, reuniões políticas e até pessoas que não são fazem parte do 
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universo da escola tem dado palpites.  Professores são alvos de criticas e até 

responsabilizados pelo fracasso dos resultados obtidos em avaliações externas.  No 

entanto esse profissional tem lutado sozinho para melhorar o desempenho de seus 

alunos não apenas nessas avaliações como na vida. 

Esses professores têm como objetivo comum a aprendizagem de seus alunos. 

Concordamos com Moura (2001) quando diz que a atividade educativa tem por objetivo 

dar resposta a uma necessidade: ensinar. O corolário dessa afirmação é que o resultado 

do ensino é dar resposta a uma outra necessidade: a do aluno que busca aprender. 

(Moura, p.12, 2001) Para isso o professor planeja suas aulas com a individualidade de 

cada situação de aprendizagem levando em conta a particularidade de cada turma.  È 

relevante imaginarmos que dois professores como mesmo material planejarão um 

mesmo tipo de aula? E ainda proponho pensarmos que uma mesma aula, preparada pelo 

mesmo professor, para turmas diferentes será a mesma? Ouso dizer que não, pois cada 

aula tem seus instantes mágicos e únicos onde só quem compartilha são os sujeitos 

dessa atividade.  

 A intencionalidade educativa está presente na atividade de ensino e é 

indicadora das concepções de quem a propõe. Este componente principal da ação 

educativa, que pode não ser tão evidente numa atividade de sala de aula, torna-se 

visível em propostas curriculares definidas de forma centralizada. Os pressupostos 

que acompanham as leis de diretrizes educacionais de certos governos são 

reveladores de posições acordadas entre os que as definem. É lógico que, mesmo 

sendo definidas com o propósito de que possam se concretizar, estas não se realizam 

tal como pretendiam os seus idealizadores. Isto se deve às diferentes leituras do que 

é proposto, pois são diferentes sujeitos que, com suas histórias e concepções, 

estarão agindo para concretizar o que é definido pelo governo. (p 156) (projeto) 

 

Governo esse que a cada gestão traz novos currículos a serem seguidos, com 

“propostas” e “sugestões” de materiais que os professores devem seguir garantindo 

sucesso no ato de ensinar.  E ainda podemos dizer que desse modo, a disseminação de 

produtos educacionais é apenas uma etapa para implementação dos mesmos. Faz se 

necessário, portanto, a participação dos professores para a efetiva implementação desses 

recursos.  

A experiência de 13 anos como professora do ensino fundamental nos mostra 

que apenas a elaboração do material não é suficiente para melhorar o ensino, pois foram 
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anos de propostas enviadas para as escolas. Não podemos dizer que o professor ficou 

em suas escolas sem material, isso não aconteceu. Mas é possível afirmarmos que todas 

as escolas têm as mesmas necessidades?  E que todos os professores têm as mesmas 

concepções e ainda essas são as mesmas dos governantes daquele período?  

Segundo Souza a maioria das propostas curriculares, até o momento, é elaborada 

“para” os professores e não “com” os professores, fazendo como que os profissionais do 

ensino sejam, apenas, “executores” de currículos que, de tempos em tempos, chegam até 

as escolas através de livros didáticos. (Sousa, 2004) 

No projeto “Produtos educacionais no Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática: itinerários de desenvolvimento e implementação, a partir da 

rede de pesquisa participante Escola-Universidade do Observatório de Educação, o 

subprojeto da área de matemática que prevê entre outras ações a - Reflexão, junto aos 

professores da Educação Básica sobre a atual organização da aula de Matemática como 

transmissão de saberes teóricos “descontextualizados” e propor novas modalidades de ensino 

como, por exemplo, oficinas focalizando os saberes práticos e contextualizados.(subprojeto 

área de matemática) Nesse momento discutimos sobre um detalhe que era comum a todos 

os professores do grupo. Havia um movimento que chamamos de “adaptações” onde os 

professores a se deparar com o material de aulas (propostas, livro didático, apostila, 

etc.), faz modificações nesse material, que a principio já foi submetido a uma 

transposição didática (Dominguini, 2008). Nessa ação esse profissional leva em 

consideração as particularidades dos ambientes onde irá ministrar tal conteúdo, seus 

alunos, condições do ambiente, materiais disponíveis, conhecimento e interesse pelo 

assunto e até sua relevância. 

Nesse movimento acreditamos que os professores transformam o objeto de 

ensino em objeto de aprendizagem. Pois segundo Moura nem todo objeto de ensino é 

objeto de aprendizagem. E para ser objeto de aprendizagem é necessário que seja uma 

necessidade de todos os sujeitos que aprendem. 

 Carvalho (1998) se reporta ao australiano Robert Connell (1985) chega a 

afirmar que, do ponto de vista físico, o ensino pode ser considerado um trabalho leve, 

mas em termos de pressão emocional é um dos mais exigentes; e que o trabalho dos 

professores não pode ser compreendido fora do tecido emocional de suas relações com 

os alunos. Sendo assim a atividade de ensinar vai muito além de uma visão simplista 
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que basta, que o professor saiba o conteúdo e prepare uma boa aula, para que seus 

alunos tenham sucesso isso é necessário mas não é o suficiente. Pois no complexo 

ambiente de sala de aula outras variáveis devem ser levadas em consideração. O 

conhecimento dos alunos sobre o assunto, bem como suas vivências. Além dos recursos 

e matérias pedagógicos disponíveis, etc. 

4. Metodologia da Pesquisa 

 

Levando em conta uma temática mundial em Educação Matemática, segundo 

Lorenzato (2009) nosso trabalho leva em conta a tendência processo ensino-

aprendizagem da matemática. Essa temática tem como objeto de investigação o 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. (Lorenzato, 2009). Essa pesquisa 

terá um cunho exploratória e qualitativa, podendo levar em conta instrumentos 

quantitativos para melhor análise dos aspectos a serem observados. Estará pautada na 

interpretação dos fenômenos e discursos liberados pelos alunos durante o 

desenvolvimento das atividades orientadoras de ensino. 

Nesse trabalho tentamos mostrar as elaborações que os alunos do 7° ano do 

ensino fundamental fazem sobre os conceitos de números inteiros e suas operações. 

Através das atividades propostas pela proposta de Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo e livros didáticos. Observando esse movimento através de quatro atividades: 

1. O jogo da vai e vem; 

2. Jogo das tampinhas de garrafas plásticas; 

3. Um programa de fichas para representação de contrários; 

4. Uma brincadeira feita na sala de aula para treinar a localização dos 

números inteiros.  

Os instrumentos serão:  

 A avaliação continua da aplicação das atividades; 

 Analise documental (folhas de atividades, folhas de respostas e cadernos) 

produzida pelos estudantes no decorrer do processo. 

 analise da “sugestão” trazida pela revista do programa São Paulo faz 

Escola.  
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Espera-se que nesses documentos os alunos possam explicitar suas elaborações a 

cerca do conteúdo de números inteiros. As atividades orientadoras de ensino foram 

aplicadas em uma turma de 7° ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de 

Fernandópolis no estado de São Paulo. Atividades 1, 3 e 4 foram adaptadas pela 

professora e retiradas de livros e sites. A atividade 2 foi elaborada pela professora. 

As atividades foram aplicadas no decorrer de três semanas num total de 18 aulas. 

Os alunos foram envolvidos no processo de recuperação. O diálogo foi a base para uma 

conversa franca a aberta da necessidade do empenho individual. Foi despertada nos 

alunos a intenção de aprender. E a participação e o interesse foi excepcional. Com esses 

atributos as aulas foram muito aproveitadas. A metodologia da introdução dos jogos nas 

atividades deixaram as aulas muito mais atrativas para os alunos. 

4.1. Categorias de análise 

O trabalho será analisado a partir de categorias que serão definidas na medida 

em que formos lendo os dados. Onde essas categorias serão categorias a posteriori. E 

definidas durante as análises do material construído após o desenvolvimento das 

mesmas. 

Os alunos são submetidos, em suas aulas, há intencionalidades dos seus 

professores. No entanto essas intenções não atingem todos os alunos e cada um tem um 

pensamento sobre o assunto tratado. O diálogo com a turma é a primeira porta de acesso 

às elaborações que esses alunos fazem. Sendo assim, aqui chamaremos de elaborações 

as considerações feitas pelos estudantes a partir de um assunto proposto.  

Considerando todos esses argumentos e refletindo a metodologia e adequação do 

material, a professora fez um planejamento para uma recuperação.  Para tanto seria 

necessário uma reformulação em todo plano para o segundo semestre. O tempo 

disponível para o cumprimento do  curriculo ao mesmo tempo administrar os 

contratempos de desencontros de sala de aula.  

Nossa pretensão será focar essas elaborações explicitadas pelos alunos durante o 

desenvolvimento das atividades. Essas elaborações são exploradas através de discussões 

orais, debates, trabalhos em grupos e individuais. “Entendemos que as relações feitas a 

partir de eleborações podem dar novas formas ao movimento do pensamento no sentido 

da verdade construida por aquele que aprende, ainda que  essa verdade seja 
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momentânea. (Sousa, 2004) Podendo assim fornecer a professora caminhos e 

argumentos para confrontar os pensamentos dos alunos, para incomodar essa “verdade” 

construída a partir das atividades. 

Esse material é estudado pela professora e a partir dessas conclusões, a próxima 

atividade é planejada. Sendo assim, as atividades entram num ciclo de ação-reflexão-

ação, conforme Ubiratan D´ambrosio chama de ciclo vital: ...  “REALIDADE informa 

INDIVÍDUO que processa e executa uma AÇÃO que modifica a REALIDADE que 

informa INDIVÍDUO ...” (1997) 

No processo de relação do homem com o mundo, atividade é aquela que 

responde a uma necessidade particular, que é própria no humano do homem na sua 

relação social. Na atividade, a necessidade é o ponto de partida, por meio dela cria-se o 

motivo que impulsiona o desenvolvimento de ações em direção a objetivos que permitem 

a apropriação e objetivação do objeto da necessidade. (Dias e Moura, 2006) 

Levando em conta a Teoria da Atividade que de acordo com Leontiev. 

Concordando com Moura( 2006), no sentido de fazer o estudante perceber que é parte 

integrante da humanidade.  

A educação escolar, como um dos segmentos instituídos de educação, é capaz de 

potencializar o desenvolvimento das aptidões dos educandos não só no sentido do saber 

usar, saber fazer, mas, sobretudo no sentido de que eles se vejam como integrantes do 

gênero humano, ou seja, na história social humana. Para desenvolver as aptidões 

humanizadoras “é necessário desenvolver em relação ao objeto ou fenômeno uma 

atividade (adequada) que se reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 

encarnada, acumulada no objeto" (LEONTIEV, 1978, p. 286 apud Moura e Dias, 2006, 

p. 5) 

Sendo uma necessidade o estudante procurará uma relação de ações que o 

impulsionará para busca de respostas aos seus anseios. No processo de relação do 

homem com o mundo, atividade é aquela que responde a uma necessidade particular, 

que é própria no humano do homem na sua relação social. Na atividade, a necessidade 

é o ponto de partida, por meio dela cria-se o motivo que impulsiona o desenvolvimento 

de ações em direção a objetivos que permitem a apropriação e objetivação do objeto da 

necessidade. (Dias e Moura, 2006, p. 5) 

 

4.2. Questão de pesquisa 
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Todos os esforços neste trabalho estão voltados para responder a seguinte 

questão: Quais elaborações os estudantes manifestam e/ou explicitam enquanto 

vivenciam as atividades orientadoras de ensino com números inteiros? 

5. Capítulo Teórico 

 

Para responder tal questão fomos em buscar de um levantamento histórico sobre 

a trajetória dos números inteiros pela humanidade. Prado deixa claro, que o conceito dos 

números inteiros passou por mudanças ao longo da história. Com diferenças de 

pensamento no ocidente e no oriente. O ocidente se fundamenta principalmente na 

impossibilidade ou possibilidade da subtração.  

Há de se questionar se é um roteiro e o professor “deve” segui-lo, até onde este 

profissional do ensino de matemática tem autonomia para não seguir está perspectiva de 

ensino? Ao que parece, a única autonomia do professor está no fato de procurar 

situações do cotidiano para exemplificar o conceito de número inteiro.  Aqui, o foco da 

aprendizagem está no uso do conceito, em sua representação sintética e não na 

construção histórica do conceito do número inteiro e muito menos na construção das 

idéias principais que fundamentam este conceito. Como por exemplo as idéias: dos 

contrários,  dos opostos, etc, conforme os estudos de Prado(2008) e Raffa(2009). 

A percepção de que havia algo menor que zero citado por Kalson que retrata a 

história da escala de temperaturas feita por Fahrenheit, na Inglaterra, no século XVIII. 

Nos mostra um outro conceito de números inteiros. No entanto de qualquer maneira no 

ocidente ou no oriente, é pela necessidade que as ideias foram se concretizando.  

Ainda um capítulo foi dedicado às formalidades do campo numérico. Lançando 

mão da teoria dos números. Para exemplificar as relações do conteúdo matemático. 

Fazendo um contraponto entre as elaborações feitas pelos alunos, ora relações com o 

cotidiano, ora relações com o conteúdo matemático.  

Observar quais as elaborações são feitas pelas crianças a cerca do conteúdo 

matemático. Aqui caracterizado pelas leis fundamentais da igualdade e da ordenação, lei 

fundamental da adição e lei fundamental da subtração. 

Essa última trazida de maneira muito cautelosa, segundo Karlson, sempre 

pautada na adição, operação já fundamentada e já definida. 
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Análise da situação de aprendizagem 4: desvendando números inteiros 

“Apresentamos diferentes contextos e estratégias para investigar as operações 

com números negativos. Essa situação de aprendizagem dedica especial atenção às 

operações de multiplicação e divisão com números negativos, que normalmente 

consistem em um “nó” dentro do assunto. Ao final propomos um jogo que favorece o 

desenvolvimento da prática das operações com números negativos.” (SEE/SP, 2008, pag. 

10) 

Mostrando na maioria das vezes que o ponto de vista do professor, no que diz 

respeito à organização das situações de aprendizagem em sala de aula, não é levado em 

conta. Ao que tudo indica as situações de aprendizagem já são pensadas e organizadas 

pelos elaboradores de forma prescritiva, ou seja, já vem prontas e acabadas, 

desconsiderando as particularidades e as singularidades das salas de aula. Entendemos 

que a realidade dos alunos que usam e usarão o material deveria ser considerada. Aqui a 

realidade se refere aos conhecimentos que os alunos já trazem, bem como o seu ritmo de 

aprendizagem. 

 A partir dos estudos de Tonello(2005),  encontraremos que o ritmo de 

aprendizagem é diferente para cada individuo e que as habilidades favorecem ou não 

certas áreas. Com isso será que podemos definir o tempo de aprendizagem em duas 

semanas e meia, como faz previsão a revista, em relação à situação de aprendizagem 

Proposta pela SEE/SP, 2008? Conforme o quadro abaixo. 

SSE/SP,2008. 

Conforme consta no quadro acima, as recomendações que os professores 

recebem para o desenvolvimento da situação de aprendizagem 4, na sala de aula, na 

primeira apostila do 7º ano do ensino fundamental, indicam que estes devem introduzir 
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o conceito de número inteiro a partir de situações do cotidiano, conforme mostra o 

roteiro (SEE/SP, 2008) abaixo:  

 SSE/SP,2008. 

Isso não quer dizer que descordamos do fato de que os estudantes precisam fazer 

relações entre o que aprendem na escola e o cotidiano em que estão inseridos. Por  

exemplo, na cidade em leciono matemática há poucos edifícios e desconheço que algum 

tenha subsolo. Motivo pelo qual fica difícil justificar para um aluno que tenha em média 

11 anos, que geralmente os andares que estão no subsolo podem ser representados por 

um número negativo. Em minha turma composta pela maioria de alunos com situação 

socioeconômica menos privilegiada, muitos deles nunca andaram de elevador. 

Caso decida dar exemplos de temperatura, esse professor deverá enfrentar outro 

obstáculo, já que no município a temperatura média gira em torno de 35 graus. Em dias 

de muito frio chega no mínimo à 10 graus. Para usar a ideia do termômetro só 

recorrendo ao congelador da geladeira. 

A nossa experiência enquanto professora da rede pública faz nos afirmar que 

estes exemplos são interessantes, porém, podem não ser suficientes para que os 

estudantes compreendam tanto o conceito que está sendo abordado, quanto as operações 

que decorrem no campo dos números inteiros. Alguns alunos até aceitam como regra 

essas ideias, mas para outros, essas ideias não tem a mínima relação com suas vivências, 

comprometendo a compreensão deste conteúdo. 

Quanto às operações dos números inteiros. Constatamos que os elaboradores da 

proposta (SEE/SP, 2008) defendem a ideias de que a partir dos exemplos do cotidiano, 

apresentados anteriormente, se pode introduzir simultaneamente situações que 

envolvam a adição, a subtração, a multiplicação de números inteiros. Observe os 

exemplos abaixo trazidos pela proposta (SEE/SP, 2008). 
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 SSE/SP,2008. 

  Embora a afirmação acima indique que os estudantes têm facilidades para 

dar significado as operações com números inteiros, perguntam-se: a) A quais alunos os 

autores se referem? b) Em que contexto esses alunos estão inseridos? c) Até onde 

podemos dizer que é “quase  que natural” para estudantes tão novos compreenderem um 

conceito que a humanidade demorou séculos para aceitar? Segundo Caraça(1951), 

enquanto pensamento teórico uma vez que seu uso não estava atrelado a uma ideia 

formal. 

 Entendemos que afirmar que a contextualização é suficiente para que os 

estudantes deem significados às quatro operações com números inteiros, “quase que 

naturalmente” è questionável, uma vez que nesta perspectiva podemos estar 

desconsiderando as particularidades e as singularidades que compõe o contexto da 

maioria das salas de aula do nosso estado. 

A ideia de mais difícil compreensão nesse conteúdo é a ideia do oposto do 

oposto, ou a multiplicação de dois números negativos onde o resultado é positivo. Pois 

os alunos não aceitam que dois valores negativos podem transformar em valores 

positivos. As outras situações são facilmente representadas por situações de dívidas e 

créditos e assim torna-se concreta a ideia representada na operação. Ao passo que na 

multiplicação de negativos, não é possível.  

A apostila apresenta uma tabela representando um extrato bancário com a 

operação -(-100), sugerindo uma correção de uma retirada indevida. Mas esse tipo de 

relação não vem indicado em extratos bancários. Na verdade é o que os bancos chamam 

de estorno bancário. Mas ao não são empregado os símbolos de dois sinais negativos 

usados simultaneamente. Além disso, normalmente alunos de 12 anos não lidam com 

extratos bancários. O que não os impede de conhecê-los nesse momento, no entanto é 

preciso que seja algo verdadeiro. 
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È relevante descrever de maneira breve os conteúdos do bimestre. Nesse 

bimestre são abordadas oito unidades: 

 Unidade 1 – Avaliação diagnóstica e sistema posicional de numeração; 

 Unidade 2 - Sistemas antigos de numeração; 

 Unidade 3 – Decimais e Frações/ Divisão com decimais; 

 Unidade 4 – Multiplicação com frações; 

 Unidade 5 – Divisão com frações; 

 Unidade 6 – Soma e subtração com negativos; 

 Unidade 7 – Multiplicação e divisão com negativos; 

 Unidade 8 – Expressões numéricas na resolução de problemas. 

Sendo respeitada essa ordem de apresentação dos conteúdos. A recomendação é 

que essas Unidades sejam trabalhadas no período letivo do primeiro bimestre, com 

duração prevista para oito semanas, segundo proposta (SEE/SP, 2008). 

Vale observar que num mesmo contexto em apenas oito semanas são trabalhados 

vários conteúdos em pensamentos diferentes. Saindo de um contexto histórico dos 

sistemas da numeração. Passando para os números decimais e frações e as operações 

com esses números. Que podemos classificar esse conteúdo como uma dificuldade bem 

relevante na vida escolar.  

Os números fracionários e suas operações são trazidos pelos alunos do 6° ano 

como um conteúdo de difícil compreensão. Sendo necessário um tempo maior para 

sanar suas dúvidas a cerca desse assunto. 

Trazendo o aspecto histórico para a discussão Caraça nos lembra que o próprio 

processo entrou em um dilema ao considerar uma unidade. “Uma de duas: a) Ou 

renunciamos a representação de qualquer segmento. b) ou reconhecer que ao números 

inteiros não é suficiente para adequar as todas as necessidades do momento.”( Caraça, 

p.34, 1951). Observamos nessa leitura como a contra mão em que o ensino de 

matemática se encontra pois percebemos claramente que é recomendado abordar 
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primeiro as frações e depois os números inteiros. Mudando no mesmo contexto os 

campos numéricos a serem estudados. 

6. Análise dos dados construídos 

 

Fazendo as devidas definições sugeridas pela apostila e discutindo as situações 

apresentadas os alunos fizeram uma primeira avaliação. Uma sala de 21 alunos. Que 

tem aulas teóricas no período da tarde. Com 11 meninas e 10 meninos. São alunos com 

autoestima baixa.As aulas eram sempre norteadas pela indiscplina. Os alunos se 

mostravam desinteressados. E como consequencia aprendizagem não ocorreu a 

contento. Dezessete alunos dos vinte e um que frequentam a sala ficaram com notas 

abaixo da média. 

Após algumas aulas de recuperação. E com a interferência da professora da 

disciplina de oficina de experiências matemáticas. Retomando todas as idéias propostas 

pela apostila. Aplicamos outro teste semelhante ao anterior. E tivemos uma tímida 

melhora nos resultados. Conforme informa o gráfico abaixo: 

Grafico 1 

Por que esses meninos apresentaram tanta resistência em aceitar os números 

inteiros? Há alguma relação entre a metodologia e o entendimento? Por que esses 

alunos apresentaram maaior dificuldade em relação às outras turmas? 

Outro fato importante a ser mencionado é que os alunos ao terminarem o sexto 

ano não cumprirão todo curriculo programado para essa série. Pois terminaram o 

primerio ciclo com defagem de conteúdos a serem aprendidos até o término deste ciclo. 

Sendo assim no inicio  do sétimo ano o planejamento já não pode ser igual ao sugerido 

pelo estado.  A reprodução disso  significaria um salto nas sequências de conteúdos.  

Sendo assim o primeiro bimestre do sétimo ano já começa atrasado. 
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7. Educando o olhar: O dilema 

 

Até agora, podemos observar, a dicotomia que vive essa professora. Está entre o 

currículo planejado para um estado inteiro. E sua turma de alunos que em nada se 

parece com aquele alunos idealizados pelos autores da proposta. Diante dela o fracasso 

da aprendizagem e responsabilidade diante de um curriculo para cumprir. Eis um 

dilema. Para Caetano (1997) os dilemas são vivências subjetivas, conflitos interiores e 

práticos ocorridos em contextos profissionais.  O dilema nesse caso é seguir o currículo 

ou acompanhar os alunos e atrasar o cronograma ou acompanhar o cronograma e deixar 

os alunos.    

Nesse momento reuniu-se a equipe da escola, professores, coordenação e direção 

da escola. Pois a professora achou por bem responsabilizar a todos pela difícil decisão. 

Foi consenso geral que fossem sanadas as dificuldades antes da continuar a 

implementação do currículo do 7° ano do ensino fundamental. 

O planejamento se deu, então, com o intuito de melhorar o entendimento a cerca 

dos números inteiros. As atividades foram planejadas primeiramente com o uso do 

conceito, em seguida, com localização na reta numérica e então com as operações. 

Perfazendo um total de 4 atividades:  

1. O jogo da vai e vem; 

2. Jogo das tampinhas de garrafas plásticas; 

3. Um programa de fichas para representação de contrários; 

4. Uma brincadeira feita na sala de aula para treinar a localização dos números 

inteiros. 

A avaliação se fez de maneira continua e no final das duas semanas com uma 

melhora considerável no rendimento da turma. Como mostra o gráfico 2 das notas após 

o trabalho de recuperação. 

 Gráfico 2 
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Dos dezoito alunos que fizeram a avaliação de recuperação quinze tiveram notas 

satisfatórias, o que significa uma total de 83% do total de alunos. A professora nesse 

momento de reflexão pensa que o índice é excelente, pois se tratando de educação 

outros fatores devem ser levados em consideração. Fatores esses elencados 

oportunamente. No entanto um fator  que merece ser destacado nesse texto a autonomia 

do professor em planejar e adaptar suas próprias atividades. Adequando ao seu contexto 

e as necessidades de seus alunos.  Concordando com Contreras, quando diz que: 

Podemos, portanto, concluir que a autonomia assim como a profissionalidade 

docente é resultado de uma série de fatores, que ultrapassam um mero buscar de direitos 

trabalhistas ou um reconhecimento social. Fica-nos claro também, que elas só tornar-se-

ão reais se acompanhadas de uma profissionalidade do ensino, ou seja, não existirá um 

progresso profissional se o ensino permanecer obsoleto e estático. (Contreras,2002) 

Esse movimento se faz necessário para alcançarmos a sonhada qualidade de 

ensino. Que se estende a todos os brasileiros. Conforme garante nossa Constituição 

Federal de 1988, que cita no rol de direitos sociais em seu art. 205 que “A Educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (CF, 1988). Sendo o professor 

peça fundamental nessa engrenagem para o desenvolvimento do futuro de nossa nação. 

8. Considerações finais 

Diante do exposto podemos pensar que as atividades orientadoras de ensino 

propostas nesse texto trazem para o estudante compromisso com seu aprendizado. 

Deixando claro que a atividade deve envolvê-lo transformando-o no centro da 

aprendizagem. Do mesmo modo trazendo para a professora uma autonomia para a 

elaboração e adaptação das atividades.  

Diante do acervo disponível nas escolas e bibliotecas, acreditamos que cabe ao 

professor, diante do currículo exigido pelo sistema, escolher qual atividade contempla 

seus objetivos diante de certo conteúdo. Esse profissional selecionará as atividades 

levando em conta particularidades de seu cotidiano. Movimento que se feito para as 

grandes massas estará fadado ao fracasso. 
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Nosso olhar transpassa a atividade e contempla o movimento vivido pela turma 

diante do olhar da professora, frente às elaborações feitas por seus alunos no 

desenvolvimento das atividades. Esse movimento que é único e individual. Pois com 

outra turma fatalmente as elaborações seriam encaradas de modo particular. E as outras 

adaptações nas atividades seriam exigiridas. No entanto o processo vivido pelos sujeitos 

envolvidos na aula seria o mesmo. E é esse processo individual que enriquece o dia a 

dia da escola. 
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