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Os números inteiros relativos estão presentes no dia-a-dia das crianças em 

situações diversas, como: saldo bancário dos pais, saldo de gols em campeonatos de 

futebol, elevador que vai ao subsolo, temperatura que pode ficar abaixo de zero, 

negativa, entre outras que podem ser exploradas no dia-a-dia dos alunos. 

Por vezes, de forma inconsciente, crianças conseguem resolver situações-

problema que exigem um conhecimento de números inteiros relativos, antes mesmo de 

terem começado a aprender sobre este conceito na escola. Entretanto, ao iniciar o estudo 

formal deste conceito muitas dificuldades surgem. 

Raul Neto (1995) aponta para uma possível justificativa para estas 

dificuldades. 

 
... É importante que o número seja entendido enquanto relação, para 
além de uma simples resposta às questões quantos são? E quanto 
mede? Acostumar a criança a pensar em relações, ajudá-la a superar o 
obstáculo do pensamento substancial e ensiná-la a trabalhar 
corretamente a relação entre Matemática e aplicação da Matemática 
são diretrizes básicas para o professor de Matemática.  
...‘um número negativo é menor que zero’, torna-se problemático. Isso 
porque se número é quantidade, a identificação do número zero como 
ausência de quantidade ou com a expressão nada é natural. E como 
conceber algo menor que nada? (p. 6-7) 

 

Quando relações são trabalhadas no ensino da Matemática, os conceitos são 

trabalhados de forma mais ampla e se pode verificar um aprendizado tanto em questões 
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que envolvem quantidades quanto nas que envolvem relações. Quando, porém, números 

são associados exclusivamente a quantidades ou medidas, o aprendizado de conceitos 

pode ficar prejdicado.  

Apesar de sua introdução formal ser feita na 6ª série, as crianças em séries 

anteriores podem ter algumas noções intuitivas acerca de números negativos. Estas 

noções intuitivas podem ser desenvolvidas em situações práticas nas quais este conceito 

está envolvido. O uso destas noções para resolver situações-problema que envolvem o 

conceito de número inteiro relativo, não implica que as crianças estejam conscientes da 

existência e da possibilidade de operacionalização com números negativos.  

Se os conhecimentos anteriores dos alunos são identificados, é possível 

aproveitá-los para que a introdução aos números inteiros relativos não seja tão 

problemática. Desta forma, seria reconhecido que os alunos já trazem conhecimentos 

sobre os quais a escola deve trabalhar, auxiliando seus alunos num mais amplo 

desenvolvimento de conceitos. 

O presente trabalho1 propôs-se a fazer um levantamento de alguns dos 

conhecimentos que crianças possuem anteriormente à introdução formal do conceito de 

número inteiro relativo na escola. Nesse sentido o trabalho pretende contribuir para 

auxiliar professores que ensinarão este conceito, para que possam fazer levantamentos 

semelhantes ao proposto neste trabalho e desta forma identificar conhecimentos 

anteriores que poderão servir de base para o desenvolvimento da compreensão do 

inteiro relativo por parte de seus alunos. 

 

Definindo o conceito de número inteiro relativo 

Caraça (1984), apud Borba (1993), define os números inteiros relativos como 

uma ampliação das operações aritméticas, possibilitando a subtração de um número 

maior de um número menor: “sejam a e b dois números reais quaisquer, a diferença       

a – b chamaremos de número relativo, que diremos positivo, nulo ou negativo, 

conforme a > b, a = b, a < b” (p. 15). 

Domingues (1991), define os números inteiros relativos com um número 

infinito de pares numéricos que representam um mesmo número relativo. 

  

                                                           
1 Resumo da monografia apresentada pela primeira autora ao II Curso de Especialização em Ensino-
Aprendizagem em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco em 2003, sob a orientação da 
segunda autora.  



Anais do VIII ENEM – Comunicação Científica 
GT 1 – Educação Matemática nas Séries Iniciais  

3 

Tomemos como ~ uma relação de equivalência em  e, que por 
conseguinte, determina uma partição neste conjunto em classes de 
equivalência. Para cada (a,b) 0 , indicaremos por 

NxN

NxN ( )ba,  a classe 
de equivalência determinada por (a,b) 0  . Assim: NxN
 
( )ba,  = {(x, y) 0 NxN / (x, y) ~ (a, b) = 
         = {(x, y) 0 NxN / x + b = y + a} 
 
O conjunto quociente de NxN por ~, ou seja, o conjunto de todas as 
classes ( )ba, , para qualquer (a, b) 0  NxN, será indicado por Z. Então: 
 
Z = ( ) ( ){ }NxNbabaNxN ∈= ,/,~  

 
Por exemplo: ( ) ( ) ( ) ( ){ };...2,4;1,3;0,22,4 =  

  ( ) ( ) ( ) ( ){ };...4,2;3,1;2,04,2 =  

  ( ) ( ) ( ) ( ){ };...6,2;5,1;4,05,1 =  (p. 163) 
 

Quanto ao conceito de número relativo, Borba (2002) sugere que os mesmos 

podem ter basicamente três significados: o de medidas (por exemplo, temperaturas 

acima e abaixo de zero, créditos e débitos), o de transformações (acréscimos ou 

decréscimos em quantidades ou estados) e o de relações (as relações ‘mais do que’ ou 

‘menos do que’ que são utilizadas em comparações de quantidades ou estados). 

Segundo Borba (2002), os significados dados aos números relativos podem ao 

professor parecer irrelevantes, uma vez que todos se sujeitam às mesmas propriedades, 

mas sob a perspectiva do aluno que está resolvendo o problema são de grande 

importância pois estes significados direcionam o seu raciocínio, levando-o a resolver, 

ou não, os problemas propostos. Os alunos podem resolver um problema que envolva 

um significado dado ao número relativo, mas não serem capazes de resolver outro 

problema que contenha os mesmos cálculos, mas que envolva outro significado.  

Rute Borba (2002) conclui que: 

 
...... Na escola deve-se reconhecer que o aluno tem algum 
conhecimento de relativos antes da introdução formal a este conceito, 
porém, outros significados, outras propriedades e outras formas de 
representação terão de ser discutidos para que os alunos desenvolvam 
um conhecimento bem mais amplo das operações aditivas com 
números relativos. 
 

Para o professor de matemática em geral, esse tipo de postura é muitas vezes 

difícil e quase impossível de ser colocada em prática, pois já é uma herança a ser 
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modificada. A postura mais comum dos professores de matemática é simplesmente 

ensinar “maneiras de fazer” ou algoritmos, e há uma tendência à padronização dos 

problemas.  

 

O que estudos anteriores mostraram  

Vários estudos evidenciam que noções intuitivas acerca de números inteiros 

relativos podem se desenvolver antes de sua introdução formal na escola. Estes estudos 

mostram que noções intuitivas podem se desenvolver independentemente de 

escolarização.  

Murray (1985) apud Borba (2002), observou estratégias computacionais de 

alunos de 10 a 14 anos de idade, anteriores à instrução formal em números relativos.  

Davidson (1987) apud Borba (1993), realizou estudos feitos com crianças pré-

escolares, com 4 e 5 anos de idade, que foram solicitadas a representarem números 

negativos em contextos de ação. Num dos jogos propostos, números positivos e 

negativos eram representados por movimentos para frente e para trás, usando uma reta 

numérica que era representada por numerações de casas que iam de – 4 a + 4. 

Santos (1990) realizou um estudo com 27 agricultores e 27 estudantes. Os 

agricultores tinham aprendido a ler e fazer contas e a média de freqüência destes em 

alguma escola era de apenas 2,9 anos. Os estudantes freqüentavam uma escola 

municipal e haviam nove alunos de cada série: 6ª, 7ª e 8ª. Os problemas eram 

apresentados em forma de histórias sobre o lucro e o prejuízo de agricultores hipotéticos 

e envolviam as operações de adição, subtração e divisão. Santos concluiu que o ensino 

formal não parece ter influenciado a realização dos cálculos com números negativos. 

Concluiu também que a experiência do dia-a-dia dos agricultores em relação a lucros e 

prejuízos em muito os ajudou nos seus desempenhos. 

Nunes (1992, 1993) realizou dois estudos sobre o efeito da representação 

simbólica na resolução de problemas envolvendo números relativos. O achado mais 

importante deste estudo foi o de que a representação utilizada influenciava fortemente a 

solução das questões e nos problemas resolvidos oralmente o desempenho foi muito 

superior ao desempenho em problemas resolvidos por escrito. 

Borba (1993), a partir da análise de estudos anteriores, sugere que a escola 

deve rever suas estratégias de ensino de números inteiros relativos, uma vez que os 

alunos podem demonstrar bom desempenho em situações-problema não escolares com 
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este conceito, embora muitas vezes não se saiam bem em problemas propostos em sala 

de aula. 

  
“Se noções intuitivas existem em alguns cálculos com números 
relativos que são corretamente efetuados, anteriores ao ensino formal 
do número negativo, pode-se concluir que, pelo menos em parte, as 
dificuldades encontradas pelos estudantes estão relacionadas com as 
estratégias de ensino adotadas pela escola. (p. 23-24). 

 

Borba (2002) realizou uma pesquisa que envolvia quatro estudos com crianças 

inglesas de 7 e 8 anos de idade. O total de participantes nos quatro estudos foi 260 

crianças. As crianças resolviam problemas aditivos com inteiros relativos em contextos 

de jogos – jogo de bolas de gude e de ‘pinball’. Nos quatro estudos os mesmos 

resultados foram obtidos: os desempenhos foram superiores quando o significado dado 

ao número relativo era o de medida. Entender o relativo enquanto relação foi de difícil 

compreensão para a maioria das crianças.  Desempenhos superiores foram obtidos em 

problemas diretos quando comparado com problemas inversos. Resolver problemas 

oralmente levava a um desempenho superior quando comparado com problemas nos 

quais as crianças tinham que representar explicitamente os números e depois 

operacionalizar utilizando a representação desenvolvida.   

Vergnaud (1985), apud Teixeira (1993), afirma que os erros são parte 

integrante do processo de aprendizagem, sendo reveladores dos significados com os 

quais as crianças trabalham, das defasagens entre significados e da explicitação dos 

invariantes que constroem a respeito de um conjunto de situações.  

Detectar erros ocorridos no ensino-aprendizagem, é de extrema importância 

para uma mediação mais eficiente por parte do professor. Ao levantar-se o 

conhecimento adquirido pelos alunos antes da introdução formal a um conceito, pode-se 

saber o que os alunos já compreendem e o que precisam desenvolver na sua 

compreensão do conceito.   

 

A metodologia adotada neste estudo 

O presente estudo foi realizado em uma escola da rede particular de ensino, 

localizada na cidade do Recife.  

Participaram do estudo 65 crianças, sendo 16 da 4ª série, 31 da 5ª série e 18 da 

6ª série do Ensino Fundamental, com idades entre 9 e 12 anos. 
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Todas as crianças responderam a um teste que se assemelhava àqueles 

usualmente trabalhados no ensino formal. O teste teve como objetivo avaliar a resolução 

de problemas monetários e de deslocamento, para verificar como a mudança de 

contexto influencia o desempenho dos alunos. Avaliou-se também se com apenas o 

texto ou se contendo algum gráfico afetaria o desempenho, ou seja, se o gráfico ajudaria 

na resolução das questões. E por fim, avaliou-se qual seria a diferença entre se resolver 

problemas diretos (valor final desconhecido) e problemas inversos (valor inicial 

desconhecido). Elaborou-se o teste dentro da realidade dos alunos, contendo situações 

de jogo, compras, saldo bancário, deslocamento em elevadores, viagens e esportes.  

A seguir o teste aplicado com as crianças. 

 

1) No Show do trilhão: um programa de perguntas e respostas, a cada resposta correta 
Carlos recebeu R$ 20,00 do apresentador do programa e a cada resposta errada 
Carlos pagou R$ 25,00.  
Depois de 6 perguntas ele errou 3 e acertou 3. 

a) Carlos ganhou ou perdeu dinheiro?  
b) Quanto? 
c) Um outro participante recebeu R$ 40,00 com suas respostas corretas, mas teve 

no final do programa um prejuízo de R$ 60,00. Quanto ele pagou por suas 
respostas erradas? 

 
2) Sérgio tinha no banco R$ 120,00. Durante a semana depositou R$ 10,00, retirou R$ 

70,00. No final de semana fez outra retirada no valor de R$ 65,00.   
a) No domingo à noite quanto Sérgio tinha? 
b) Quanto? 
 

3) Bete queria um som. Para isso, estava juntando dinheiro no banco.  
Em fevereiro ela depositou R$ 100,00 e em março retirou R$ 200,00 para comprar o 
som. Depois da compra do som ela ficou devendo R$ 120,00 ao banco.  

 Quanto Bete tinha no banco antes de depositar os R$ 100,00? 
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4) O gráfico mostra os lucros e os prejuízos de um restaurante no ano de 2002. 
 

         R$ (EM MILHÕES) 
              20 
             15 
LUCROS          10 
                 5 
           

       SEMESTRES 

                 5     
PREJUÍZOS         10 
           15 
           20           

   
  1º SEM 2º SEM 

 
a) Ao final do ano houve lucro ou prejuízo?  
b) De quanto? 

 
 
 
 
 
5) Observe o gráfico com lucros e prejuízos de um supermercado.  

 
         R$ (EM MILHÕES) 
               
             15 
LUCROS          10 
                 5 
           Abr      

            Jan      Fev   Mar         MESES DO ANO 
                 5     
PREJUÍZOS         10 
           15 
             
 

a) Se ao final dos 4 meses houve um prejuízo de 15, em março houve lucro ou 
prejuízo? 

b)  De quanto? 
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6) Veja o que aconteceu no carnaval.  

Um vendedor de sorvetes teve o seguinte movimento: 
 
Dias Lucro Prejuízo 
Sábado R$ 30,00  
Domingo  R$ 50,00 
Segunda-feira R$ 100,00  
Terça-feira R$ 20,00  
Quarta-feira  R$ 120,00 
   

 
a) No final do carnaval o vendedor de sorvetes teve lucro ou prejuízo?  
b) De quanto? 

 
Um vendedor de cachorro quente teve o seguinte movimento: 

 
Dias Lucro Prejuízo 
Sábado R$ 200,00  
Domingo  R$ 50,00 
Segunda-feira   
Terça-feira R$ 40,00  
Quarta-feira  R$ 160,00 
   

 
No final da quarta-feira o vendedor de cachorro quente teve um prejuízo de           
R$ 20,00.  

c) Na segunda-feira esse vendedor teve lucro ou prejuízo?  
d) De quanto? 

 
 
 

7) Na quarta-feira pela manhã Bruno foi a um shopping que tinha 6 andares acima do 
térreo e três andares abaixo do térreo. Bruno pegou o elevador no 6º andar, ela 
desceu 9 andares e, a seguir, subiu 2 andares. 
a) Bruno parou acima ou abaixo do térreo? 
b) Em qual andar Bete parou? 
c) A mãe de Bruno pegou o elevador num certo andar. Ela subiu 6 andares e parou 

no  4º andar. Em qual andar ela pegou o elevador? 
 
8) Maria saiu de sua casa e andou 600 m para a direita. A seguir voltou 700 m para a 

esquerda.  
a) Ela parou à direita ou à esquerda de sua casa? 
b) A quantos metros de sua casa ela parou? 
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9) Lucas foi de bicicleta até a locadora que fica a 2 km à direita de sua casa depois ele 

foi à casa de seu amigo que fica a 3 km à esquerda de sua casa.  
a) Em qual sentido Lucas andou da locadora até a casa de seu amigo? 
b) Quantos km Lucas andou da locadora até a casa de seu amigo?  

 
10)  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

O Mon
localiz

 

Um at
desceu
a) O 
b) A 

 
Um ou
c) O 
d) Qu
 

11) aulo sa
tinha q
levar p
carro q

 
 

 
 
  
 
 

a) O
b) A

 
Outro
casa d
c) Em
d) Q
Monte Everest
te Everest 
ada no Oce

 

 

leta encon
 700m.  
atleta parou
quantos me

tro atleta s
que acontec
antos metro

iu de Recif
ue ir à sua 
ara João P
uebrou.  

Taman

 

 carro queb
 quantos qu

 dia Paulo 
e praia de u
 que direç

uantos quil
Fossa Mariana
é o monto m
ano Pacífico

tra-se no nív

 acima ou ab
tros do nível 

ubiu 200m do
eu depois qu
s ele subiu o

e para João P
casa de praia
essoa. Depo

daré  

 110 k

rou à esquerd
ilômetros do

saiu de casa 
m amigo. Po

ão ele foi dep
ômetros ele a
Nível do Mar
ais alto do planeta e a Fossa Mariana a mais profunda, 
. 
el do mar. Subiu 500m do Monte Everest e depois 

aixo do nível do mar?  
do mar ele parou? 

 monte e terminou a 100m abaixo do nível do mar.  
e ele subiu 200m, ele subiu ou desceu?  
u desceu? 

essoa. Quando estava a 60 km de Recife lembrou que 
 em Tamandaré para pegar um material que precisava 
is de andar 90km a caminho de sua casa de praia o 

   Recife   João Pessoa 

m     120 km 

a ou à direita do Recife?  
 Recife o carro quebrou? 

e andou 70 km em direção a João Pessoa parando na 
r fim terminou sua viagem a 100 km de Tamandaré.  
ois que saiu da casa de seu amigo? 

ndou depois que saiu da casa de seu amigo? 
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Resultados obtidos neste estudo 

Na tabela a seguir pode-se observar a média de acertos por série e por tipo de 

questão. 

Tabela 1 - Média de Acertos por Tipo de Questão (%) 

Séries – Ensino Fundamental 

4ª Série 5ª Série 6ª Série 

 Tipo  

de  

Questão 
A A A 

$ 36,72 37,90 54,86 

Deslocamento 53,13 47,18 64,58 

Direto 63,28 57,26 76,39 

Inverso 26,56 27,82 43,06 

Texto 46,88 40,32 59,03 

Gráfico 42,97 44,76 60,42 

Destacamos algumas estratégias que levaram a acertos, comprovando a noção 

intuitiva das crianças analisadas. Escolhemos a 4ª série, com um total de 16 alunos, por 

ser a que mais intuitivamente tem esse conhecimento e que nos deu retornos bastante 

interessantes.  

Nas figuras a seguir (figuras de 1 a 21) destacamos respostas dadas por 

algumas das crianças a problemas que envolvem números negativos – conteúdo ainda 

não trabalhado por elas na escola. 
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Figura 1 - Aluno 8 
 
 

 
Figura 2 - Aluno 1 

 

 
Figura 3 - Aluno 10 

Os alunos acima destacados, usam diversas formas de respostas às questões: “- 

R$ 5,00”, “menos 5” e “devendo 5 reais”. Dos 8 alunos que acertaram essa questão, 6 

responderam com o sinal negativo (- 5). Apesar de não possuírem o conhecimento 

formal, fazem uso do sinal negativo com muita propriedade. 
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Figura 4 - Aluno 8  

 

Na figura 4, o aluno no algoritmo destacado, inverteu as parcelas 

provavelmente por achar que seria impossível subtrair 65 de 60, mesmo assim ele 

responde corretamente.  

 
Figura 5 - Aluno 2 
 

 
Figura 6 - Aluno 2 
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Figura 7 - Aluno 2 
 

 

Apesar de ser uma questão inversa, figura 7, onde apenas 4 de 16 crianças 

conseguiram responder corretamente, o aluno estrutura bem e consegue trabalhar bem 

adição e subtração de números inteiros relativos. 

 

 
Figura 8 - Aluno 2 
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Figura 9 - Aluno 2 

 
Figura 10 - Aluno 2 

 

 
Figura 11 - Aluno 13 
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Outros registros desenvolvidos pelas crianças para esta sétima questão foram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 12 - Aluno 5        Figura 13 - Aluno 6              Figura 14 - Aluno 8 

 

Apesar da numeração não corresponder a convencional – na qual numeramos 
de cima para baixo os números negativos – as respostas dos alunos estavam corretas, 
pois indicavam o 1º andar abaixo do térreo. 

 
 

 
Figura 15 - Aluno 8 

 

Tanto a questão direta como a questão inversa são bem interpretadas e bem 

estruturadas pelos alunos acima. Foi importante o uso do desenho, ferramenta utilizada 

por alguns alunos da 4ª série. 

 

 
Figura 16 - Aluno 6 
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Figura 17 - Aluno 12 

 

 
Figura 18 - Aluno 2 

 

Observa-se, como na figura 18, que os algoritmos são montados da forma usual 

para números naturais e as crianças possivelmente realizam cálculos mentais para obter 

as respostas negativas dadas. 
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Figura 19 - Aluno 6 

 
Figura 20 - Aluno 6 

 

 
Figura 21 - Aluno 2 
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O que se observa a partir dos resultados obtidos 

No decorrer das séries observa-se a diminuição dos tipos de erros e a diferença, 

em termos percentuais, de erros em relação aos diferentes contextos.  

Em relação aos problemas monetários e de deslocamentos, conclui-se que os 

acertos nas questões de deslocamento chegam a ter uma diferença de 16,41% na 4ª 

série, 9,28% na 5ª série e 9,72 na 6ª série. Supõe-se que com problemas de 

deslocamento há uma maior possibilidade de visualização, de trazer para a realidade, 

para o dia-a-dia, e assim melhor solucioná-los, através principalmente de desenhos, 

ferramenta usada com maior freqüência na 4ª série. Por outro lado, as questões 

monetárias são mais abstratas, sendo assim, de mais difícil compreensão.  

Em relação às questões diretas e inversas, como já era de se esperar, houve 

uma diferença muito significativa em relação aos acertos das questões diretas, 36,72% 

na 4ª série, 29,44% na 5ª série, 33,33% na 6ª série. Constata-se que é de difícil 

elaboração o modelo inverso. Ao longo das séries, por exemplo, da 4ª para a 5ª série, 

quase não se verifica diferença (1,26%), já da 5ª para a 6ª série, há uma diferença de 

15,24%, mas mesmo assim ainda há uma grande dificuldade. Este progresso talvez se 

deva ao grau de maturidade, a capacidade de interpretação como também de elaboração 

dos modelos mentais de tais problemas quando se chega a 6ª série. 

As questões com gráficos, que inicialmente se achou que seria uma ferramenta 

a favor dos acertos, que iriam subsidiar de forma positiva na solução dos problemas, não 

foi assim verificado. Na 4ª série as questões gráficas tiveram menos acertos, com uma 

diferença pequena de 3,91% em relação às questões de texto. Nas outras séries, apesar 

das questões gráficas terem tido um maior percentual de acertos, a diferença também foi 

pequena, na 5ª série de 4,44% e na 6ª série de 1,39%. O que se verificou foi que o 

gráfico muitas vezes prende a atenção das crianças, dispersando-a assim dos comandos 

do texto.  

Admite-se que houve algumas falhas na elaboração de duas questões gráficas, 

questão 5) e 6) c). As questões ficaram confusas, com interpretação dúbia, tendo se 

refletido no raciocínio de alguns alunos de forma negativa, apesar de não ter tido grande 

influência no resultado geral da pesquisa. 

Os erros detectados muitas vezes eram incompletos, ou seja, a criança 

começava o raciocínio correto e não conseguia concluir. Muitas vezes se perdiam no 

algoritmo. Ao longo das séries alguns erros permaneciam e outros se eliminavam. 
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Nas questões de deslocamento os tipos de erros diminuem consideravelmente e 

em menor proporção em relação às questões monetárias, diferença na evolução na faixa 

de 33%. 

Em relação às questões de textos os erros praticamente se diluem ao longo das 

séries, acontecendo com as gráficas em menor proporção, diferença na evolução na 

faixa de 50%. 

Analisando as questões diretas e inversas há uma grande diminuição nos tipos 

de erros nas questões diretas e nas inversas quase não há alterações, diferença na 

evolução na faixa de 70%. 

 

O que se pode concluir 

Neste trabalho foi constatado o que em estudos anteriores já havia sido 

verificado - de que há uma noção intuitiva de números inteiros relativos anterior a 

introdução formal dos mesmos. A contribuição desse trabalho é no âmbito de sala de 

aula, pois os conteúdos trabalhados estão contidos nos livros didáticos, em situações 

exploradas em sala de aula no seu ensino formal, na 6ª série. Assim, observou-se que 

antes de serem formalmente introduzidas ao conceito de inteiro relativo as crianças são 

capazes de resolver não só problemas inseridos em contextos de jogos – como 

observado em estudos anteriores – mas também em questões mais formais como as 

usualmente trabalhadas na escola. 

Tomando conhecimento dessa noção intuitiva que as crianças têm antes da 

aprendizagem formal, cabe às escolas investirem num trabalho de prevenção às 

dificuldades que surgem, muitas vezes no decorrer e após a aprendizagem desse 

conteúdo, a dos números inteiros relativos. 

Esse conteúdo poderia ser trabalhado antes mesmo da 4ª série, com situações 

do dia-a-dia, de uma forma lúdica, adequada a cada faixa etária. Deve-se, porém, atentar 

para dificuldades que poderão surgir – como a de lidar com problemas inversos – que 

terão que ser trabalhadas em sala de aula. 
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