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Produto para Aplicação 

 

Produto Final da Dissertação apresentada à Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo em outubro de 2012, Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação Matemática: NÚMEROS INTEIROS: Panorama de pesquisas 

produzidas de 2001 a 2010 de Sandra Regina Correa Amorim. 

 

O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento das dissertações e 

teses em Educação Matemática e Ensino de Matemática elaboradas entre 

2001 e 2010, produzidas em quatro universidades: PUC-SP, UNESP, 

UNICAMP e USP, cujo enfoque fosse o conteúdo números inteiros no processo 

de ensino e aprendizagem. 

No Quadro 1, mostramos informações referentes aos trabalhos 

inventariados. 

 
Quadro1: Trabalhos inventariados 

Nível Ano Instituição  Autor - Título da pesquisa 

Mestrado 2002 PUC-SP 
João Carlos Passoni – (Pré-)Álgebra: introduzindo 

os números inteiros negativos. 

Tese 2003 UNICAMP 

Lair de Queiroz Costa – Um Jogo em Grupos 

Cooperativos. Alternativa para construção do 

conceito de números inteiros e para a abordagem 

dos conteúdos: procedimentos, condutas e normas. 

Tese 2005 UNICAMP 

Marcos Antonio Santos de Jesus – As atitudes e o 

desempenho em operações aritméticas do ponto de 

vista da aprendizagem significativa. 

Tese 2005 PUC-SP 

Cecília Fukiko Kamei Kimura – O jogo como 

ferramenta no trabalho com números negativos: um 

estudo sob a perspectiva da epistemologia genética 

de Jean Piaget. 

Tese 2008 UNICAMP 

Esther Pacheco de Almeida Prado – Os textos 

impressos para o ensino dos números inteiros na 

visão de licenciandos em Matemática. 

Mestrado 2005 PUC-SP 
Aguinaldo José Rama – Números Inteiros nos 

ensinos Fundamental e Médio. 

Mestrado 2006 PUC-SP 

Alessandro Rosa Silva – O Livro Didático e o 

Discurso do Professor no Ensino das Operações com 

Números Inteiros para Alunos do Ensino de Jovens e 

Adultos. 
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Mestrado 2006 PUC-SP 

Humberto Todesco – Um Estudo com os Números 

Inteiros nas séries iniciais: Re-aplicação da Pesquisa 

de Passoni. 

Mestrado 2007 PUC-SP 

Renata Siano Gonçalves – Um estudo com os 

números inteiros usando o programa Aplusix com 

alunos de 6ª série do Ensino Fundamental. 

Mestrado 2008 PUC-SP 

Pércio José Soares – O jogo como recurso didático 

na apropriação dos números inteiros: uma 

experiência de sucesso. 

Mestrado 2009 UNESP 

Renata Viviane Raffa Rodrigues – A construção e 

utilização de um objeto de aprendizagem através de 

uma perspectiva lógico-histórica na formação do 

conceito de números inteiros. 

Mestrado 2010 PUC-SP 

Maurício de Souza Machado – Estratégias 

pedagógicas com uso de Tecnologias de Informação 

e Comunicação: uma abordagem para a construção 

do conhecimento em operações aritméticas básicas e 

nas chamadas "regras de sinais. 

 

Após a organização dos dados, coletados por meio dos fichamentos e 

das resenhas, reunimos condições de delinear o panorama dos trabalhos 

produzidos por outros pesquisadores, ao apresentar o conteúdo “Números 

Inteiros”. 

Tal panorama tem como propósito apontar caminhos para 

pesquisadores e professores, possibilitando-lhes redirecionar o estudo da 

problemática, números inteiros, na busca de um processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade. 

Com relação aos objetivos visados, elaboramos o Quadro 2. 

 

Quadro 2: Síntese de objetivos. 

Autor 

Eficiência de um 
jogo ou material 
manipulativo no 

ensino e na 
aprendizagem 

Eficiência da 
utilização de 

TICs no 
ensino e na 

aprendizagem 

Analisar livros 
didáticos e 
textos de 

orientação 

Analisar o 
desempenho 

em provas 

COSTA  X    

KIMURA  X    

JESUS     X 

SILVA    X   

TODESCO  X    

GONÇALVES   X   
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SOARES  X    

PASSONI  X    

RAMA    X  

RODRIGUES   X   

MACHADO   X   

PRADO    X  

 

O Quadro 2, teve como finalidade organizar e sistematizar os dados 

referentes aos objetivos visados. Dos trabalhos listados, cinco tiveram como 

objetivo evidenciar a eficiência de jogos ou materiais manipulativos, três 

verificaram a eficácia do trabalho com TICs, três analisaram livros didáticos, 

textos orientadores (PCN, História da Matemática, entre outros) e confrontaram 

diferentes discursos e um analisou o desempenho de alunos em provas de 

matemática correlacionando com uma lista de atitudes. 

No Quadro 3, elaboramos informações referentes ao aporte teórico, à 

metodologia e os procedimentos metodológicos empregados nas pesquisas 

selecionadas. 

Quadro 3: Referencial Teórico, Metodologia e Procedimentos. 

Autor 

Metodologia 
Referencial 

Teórico Tipo de 
Pesquisa 

Procedimentos Metodológicos 

COSTA  Qualitativa Pré-teste, Intervenção, Pós-teste Jean Piaget 

KIMURA  Qualitativa Questionário e Questionário Jean Piaget 

JESUS  Quantitativo Questionários e Prova de matemática Ausubel 

SILVA 
Não 

especificada 
Dois questionários e análise de coleções 

de livros didáticos 
Grice 

TODESCO Qualitativa Pré-teste, Intervenção, Pós-teste 
Jean Piaget e 

Raymond 
Duval 

GONÇALVES  
Não 

especificada 
Resoluções de situações-problema 

(Aplusix) 
Raymond 

Duval 

SOARES  
Quase - 

experimental 
Pré-teste, Intervenção, Pós-teste Jean Piaget 

PASSONI  
Não 

especificada 
Pré-teste, Intervenção, Pós-teste 

Raymond 
Duval 

RAMA  Bibliográfica 

Análise de: Guia Nacional do Livro 
Didático, Catálogo do Programa Nacional 

do Livro para o Ensino Médio e Livros 
Didáticos. 

Não possui 

RODRIGUES  Qualitativa 
Elaboração e aplicação do Objeto de 

Aprendizagem 

Kopnim, 
Caraça, 
outros 
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MACHADO Qualitativa 
Análises prévias, análise a priori, 

experimentação, análise a posteriori e 
validação. 

Guy 
Brousseau 

PRADO Qualitativa 
Análise de respostas dos alunos/ textos 
impressos/ relação entre os textos e as 

respostas dos alunos. 

Olson, Bohm 
e Peat e 
Lizcano 

 

Com relação à metodologia, verificamos que seis trabalhos utilizaram a 

pesquisa qualitativa e seus procedimentos metodológicos contemplaram a 

aplicação de testes iniciais, intervenção de ensino e pós-testes. Referindo-nos 

ao referencial teórico constatamos que as ideias de Jean Piaget e Raymond 

Duval, representam metade do embasamento teórico empregados nas 

pesquisas.  

No Quadro 4, elencamos os recursos utilizados nos estudos. 

Quadro 4: Recursos Utilizados. 

Autor Recursos Utilizados  

COSTA  Jogo “Maluco por Inteiros” 

KIMURA Jogo Tabuleiro de Xadrez 

JESUS Questionário “Escala de Atitudes” e Provas de Matemática 

SILVA  Livros Didáticos e Apostila  

TODESCO Utilizou fichas vermelhas, verdes, barbante e uma flecha 

GONÇALVES  
Construção de um Objeto de Aprendizagem – “O Universo e seus 

Contrários” 

SOARES Jogo “Perdas e Ganhos” e das “Argolas Surpresa”. 

PASSONI 
Barbante, cinco fichas de uma cor, o mesmo número de fichas de outra 

cor, uma ficha branca e uma flecha feita de cartolina 

RAMA Análise de Livros didáticos 

RODRIGUES  Programa Educativo de Álgebra Aplusix 

MACHADO Lápis e papel, calculadoras e o uso do software GeoGebra 

PRADO  Livros Didáticos e Textos Diversificados 

 

De acordo com os dados organizados no Quadro 4, constatamos que 

três trabalhos utilizaram jogos diversificados, três valeram-se das análises de 

livros didáticos e textos orientadores, três usaram as tecnologias de 

comunicação e informação, dois utilizaram materiais manipulativos e um 

recorreu a provas de matemática e de questionário (escala de atitudes). 
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Após, evidenciarmos as perspectivas e enfoques sobre o ensino e 

aprendizagem de números inteiros, relatados nos estudos, acreditamos ter 

contribuído com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 


