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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo geral: Propor, executar e analisar uma proposta didática 

que faça uso de Jogos para abordar o conteúdo de Números Inteiros para uma turma do 8° ano 

de uma escola da rede particular de ensino da cidade de Guarabira – PB. Para isso, foi 

necessário investigar, em caráter teórico, o uso de Jogos para o ensino de Matemática; 

elaborar uma sequência didática que faça uso de jogos para abordagem dos Números Inteiros; 

Registrar a participação da turma de 8° ano da escola da rede particular de ensino da cidade 

de Guarabira frente a uma proposta didática; investigar sobre a participação da turma e 8° ano 

na execução da proposta didática e analisar os pontos positivos e obstáculos da experiência. A 

efetivação desses objetivos se deu por meio de pesquisa Básica, quanto a sua natureza; de 

abordagem qualitativa; descritiva quanto a seus objetivos e Estudo de Caso quanto a seus 

métodos. Organizou-se a obra em quatro capítulos mais as referências. Como revisão 

bibliográfica foi consultado obras, datadas entre 1992 e 2013, além de 4 domínios da internet. 

Alguns dos autores citados foram Silva (2013), Ribeiro (2008); Brasil - PCN’s 

(1997/1998/2001); Antunes (1998). As contribuições desse estudo são três, a turma alvo do 

estudo se beneficiou do planejamento didático; a comunidade cientifica fica a par dos 

benefícios que o uso de Jogos traz para o ensino; a literatura acadêmica se fortalece com 

nosso estudo, que advoga a favor do uso de Jogos na esfera escolar. Quanto à possibilidade de 

futuras pesquisas, sugeri-se a aplicação da proposta, em outras realidades, para catalogação e 

análise de novos resultados. Foi conclusivo que a aplicação de jogos, como sugerido ao longo 

do estudo, através de planejamento, pode trazer resultados positivos quanto à participação do 

aluno, bem como, abrir espaço para aperfeiçoamento de vetores transversais, como os 

discutidos pelos documentos oficiais de educação do Brasil. 

 

Palavras Chaves: Jogos; Ensino de Matemática; Planejamento Didático. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to: Propose, execute and analyze a didactic proposal that 

makes use of Games to address the content of Whole Numbers for a group of the 8th grade of 

a private school in the city of Guarabira - PB. For this, it was necessary to investigate, in a 

theoretical character, the use of Games for the teaching of Mathematics; to elaborate a 

didactic sequence that makes use of games to approach the Whole Numbers; To register the 

participation of the group of 8th year of the school of the private network of education of the 

city of Guarabira before a didactic proposal; to investigate the participation of the class and 

8th year in the execution of the didactic proposal and to analyze the positive points and 

obstacles of the experience. The accomplishment of these objectives occurred through Basic 

research, as to its nature; qualitative approach; descriptive about its objectives and Case Study 

regarding its methods. The work was organized in four chapters plus the references. As a 

bibliographical review was consulted works, dated between 1992 and 2013, in addition to 4 

internet domains. Some of the authors cited were Silva (2013), Ribeiro (2008); Brazil - PCN's 

(1997/1998/2001); Antunes (1998). The contributions of this study are three, the target group 

of the study benefited from didactic planning; the scientific community is aware of the 

benefits that the use of games brings to teaching; the academic literature is strengthened by 

our study, which advocates the use of games in the school sphere. Regarding the possibility of 

future research, it was suggested to apply the proposal, in other realities, for cataloging and 

analyzing new results. It was conclusive that the application of games, as suggested 

throughout the study, through planning, can bring positive results regarding student 

participation, as well as, open space for improvement of transversal vectors, such as those 

discussed by official education documents of Brazil. 

 

Keywords: Games; Learning Mathematic; Didactic Sequence. 
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MEMORIAL 

 

 

O memorial do presente estudo se fez pertinente devido ao potencial de auxílio que 

este pode promover ao leitor da pesquisa no que se refere ajudar a identificar as influências de 

vida que o autor traz consigo, e que puderam provocar premissas que evoluíram para as 

conclusões do trabalho. 

 

Considerações a cerca de Pontes, J. A. B. 

 

Jefferson Anderson Beserra de Pontes, nascido aos 12 de julho de 1995, natural da 

cidade de Guarabira1 – Paraíba, filho de José Antônio de Pontes e Adriana Beserra de Pontes, 

possui dois irmãos, e atualmente é casado com um filho. Apesar da vida educacional dos pais 

não terem grandes êxitos educacionais (Pai cursou até a 8ª série do Ensino Fundamental II e 

Mãe chegou a cursar apenas o Ensino Médio, até o 1º Ano), houve grande incentivo a 

educação para o autor se tornar um profissional docente. 

A vida profissional do autor foi precoce, pois desde cedo, seus pais trabalhavam e a 

escola foi uma das saídas mais indicadas, naquele momento, para ter cuidados e assistência. 

Pontes, J.A.B começou a estudar com dois anos de idade. Estudou o maternal, na época 

conhecido como Jardim I e II, em uma escola de renome do município que habitava, a Escola 

São Francisco. 

 Permaneceu nesta escola até o 5º ano do Ensino Fundamental. E aos 10 anos começou 

a cursar a 6º ano do Ensino Fundamental em uma nova Escola, o Colégio Santo Antônio, que 

recebeu nos anos seguintes o “Método Positivo de Ensino”2, subsequente o GEO, ao qual 

permaneceu cursando as demais séries do Ensino Fundamental II, (atuais 6ª; 7ª; 8ª e 9ª séries). 

Continuou nesta instituição de ensino cursando o Ensino Médio, ao qual possui recordações 

do seu período educacional, seja no que diz respeito ao seu aprendizado, seja pelas amizades 

de uma vida inteira, que foram construídas lá.  

                                                 
1 Município do Estado da Paraíba (Brasil), localizado na região metropolitana de Guarabira com distanciamento 

de aproximadamente 98 Km da capital João Pessoa, estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) de 58881 habitantes em 2016, distribuído em 165,744 Km² de área. 

 
2 O SPE – Sistema Positivo de Ensino é sinônimo de um modelo de educação de qualidade desenvolvido para as 

escolas particulares a partir da metodologia criada pelos professores fundadores do Grupo Positivo, em suas 

unidades próprias em Curitiba. 
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Em seguida, por meio do vestibular, mais precisamente pelo ENEM3² conseguiu uma 

vaga para cursar Licenciatura em Matemática, pela Universidade Federal da Paraíba – 

Campus IV – Litoral Norte, Rio Tinto4/ Mamanguape. Outra motivação foi gerada mediante a 

intimidade com os cálculos que o autor sempre teve. 

 Ao ingressar na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Campus IV – Litoral Norte, 

no referido Centro de Ciências Aplicadas e Educação, tendo como foco o Departamento de 

Ciências Exatas, foi conclusivo para o autor que o Curso de Licenciatura em Matemática, na 

cidade de Rio Tinto³ – PB representava um dos mais importantes polos de formação 

acadêmica docente da Paraíba. Essa referência foi de fundamental importância para 

permanência no Curso por parte de Pontes, J.A.B.  

 As disciplinas que mais gerou identificação com o autor do presente estudo foram às 

disciplinas que gerenciavam matemática no sentido mais “puro” da palavra, a teoria e a 

abstração. Não obstante, no período dos estágios supervisionados também houve grandes 

aprendizados. As influências dos estágios culminaram na necessidade de refletir 

problemáticas e expor justificativas para se trabalhar com o lúdico e o jogo no ensino. 

Atualmente, trabalhando com educação em Guarabira, o pesquisador Pontes, J.A.B. teve a 

oportunidade de colocar em experimentação atividades com esse caráter e, em conjunto com o 

corpo docente da instituição da UFPB, visou evolução desse registro para um documento 

acadêmico.  

Quanto a experiência do autor, com jogos, esta foi muito delimitada, não 

proporcionando nenhuma vivência com jogos. Os professores, de nenhuma disciplina, 

aplicaram jogos para exercitar ou problematizar conteúdos. Sobre material didático, ainda há 

algumas recordações, como o uso de réguas de formatos variados e compasso nas aulas de 

geometria, auxiliando na construção de gráficos e resoluções de problemas relacionadas a 

cálculos de ângulos.  

Já no ensino superior, especificamente no curso de matemática, o autor teve contato 

com oficinas pedagógicas que utilizavam jogos, e os resultados, por terem sido muito 

satisfatórios, aguçou no autor o desejo de projetar uma formação acadêmica desde o ensino 

escolar regular, levando em consideração aquilo que o autor só pode vivenciar no Ensino 

Superior.  

                                                 
3 Exame Nacional de Ensino Médio 

 
4 É um município brasileiro, sede da Região Metropolitana do Vale do Mamanguape, no estado da Paraíba. Sua população 

em 2012 foi estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 42.537 habitantes, distribuídos em 349 

km² de área. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar a estrutura da pesquisa, com destaque para a 

problemática, a justificativa, os objetivos e os pressupostos metodológicos da pesquisa. 

 

1.1 Problemática 

 

Sabe-se que a área da Educação Matemática vem crescendo a cada dia. Ganhando 

novos adeptos e se fortalecendo cada vez mais como área de conhecimento de produção 

teórica autônoma. É pacifico o entendimento de que essa área vem contribuindo 

essencialmente, por meio de pesquisas e estudos, a (re)transformando das temáticas, das 

relações e dos produtos que saem das salas de aula de formação docente e discente.  

Contudo, mesmo a importância notória que a Matemática tem para a sociedade, a 

título informal, a quantidade de alunos que parecem não se adaptarem a disciplina. De modo 

não sistematizado, colhemos vários depoimentos informais de alunos que não parecem gostar 

de praticar a disciplina e denotam desinteresse em esforçar-se para compreendê-la durante as 

aulas.  

Entendemos que para muitos professores, os alunos sequer querem filosofar ou 

discutir a Matemática. Preferem a aplicação da fórmula direta, por acharem mais simples 

memorizar procedimentos de execução. Portanto, temos a seguinte problemática em questão: 

como trabalhar o desenvolvimento crítico e reflexivo do aluno através do uso de Jogos no 

ensino da Matemática em turma do 8º ano do Ensino Fundamental?  

Responder a pergunta em relevo é de interesse acadêmico e tem respaldo teórico, 

conforme aponta os documentos oficiais de Educação de nosso país, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, e que agora regem novas dimensões de ensino dentro do que são 

definidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2010-2018), que citam que o papel da 

educação vai além do ensino conteudista: 

 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades 

amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. (BRASIL, 1997, p.5) 
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É de nosso sentir, que o tratamento de metodologias com Jogos tem potencial de 

trabalhar várias nuanças como Ética (Não trapacear); Respeito (Esperar turnos, não violar as 

regras do Jogo); entre outros elementos que perfazem o cidadão que queremos em tempos 

atuais. 

 

1.2 Justificativa 

 

 Como expresso no Memorial, nosso contato com jogos no Ensino Fundamental foi 

bastante aquém do esperado. Nossa experiência com Jogos no Ensino Superior, denotou 

possíveis reflexões sobre os benefícios da inserção de uma metodologia que visasse trabalhar 

com esse evento. Frente o exposto, o trabalho com os questionamentos dos impactos que a 

metodologia com tal recurso poderia ofertar a sala de aula. Dessa forma, pode-se vivenciar, 

nas oficinas cursadas, em discussões com outras disciplinas, em leitura de teóricos, que há 

referenciabilidade e justificativa plausíveis de se incitar a uma pesquisa que vise experiências 

significativas provindas de metodologia de ensino-aprendizagem alternativas ao modelo 

tradicional de ensino.  

Por outro lado, tendo em vista o processo formador do ambiente escolar e todo o 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática, julgamos ser pacífico o entendimento 

teórico sobre o uso do Jogo como de grande potencial para impulsionar metodologias que se 

debruçam sobre o lúdico. Portanto, presumimos, a título de senso comum, com base em nossa 

vivência, que o ensino de Matemática perpassa por constantes desafios dos docentes acerca do 

desinteresse estudantil quanto aos conteúdos e práticas diárias na sala de aula de Matemática.  

Dessa forma, é de nosso sentir que se justificam estudos que tenham como objeto de 

investigação o uso dos Jogos para auxiliar o ensino conteudista e como metodologias como 

estas podem ofertar maiores participações discentes no cenário escolar. Logo, advogamos que 

com o uso de Jogos para abordar os números inteiros, podemos permitir que os alunos façam 

da aprendizagem um processo interessante e divertido como proposta para complementar ao 

ensino tradicional5. 

Nesse ponto, verificamos que podemos destacar alguns aspectos que, por si só, 

justificam a incorporação do uso de Jogos para o ensino de Matemática nas aulas como: A) A 

                                                 
5 Segundo os documentos oficiais de educação do Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), 

entendemos que “Ensino Tradicional” é aquele no qual o aluno é passivo em referência ao professor e a 

exposição do conteúdo, enquanto o conteúdo costuma ser abordado como o professor apresentando a 

definição/conceito de algum tratamento Matemática, seguido de efetuação de exemplos e cobrança de exercícios 

de fixação. 
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ludicidade; B) Avanço na intelectualidade do aluno em fase de desenvolvimento com 

situações contextualizáveis a um dado conteúdo; C) Estabelecimento das relações sociais 

desenvolvidas uns com os outros; entre outros. 

Quando associados “Jogos” e “Números Inteiros” podemos perceber que, em especial, 

nos livros didáticos6, pouco se tem incentivado o docente a fazer uso do recurso 

metodológico. Portanto, é um dos problemas na discussão do conteúdo dos Números Inteiros 

em instituições de ensino, o fato de haver pouco material teórico didático, em livros adotados 

em instituições, que fomentem o uso do Jogo. Como é de senso comum, o Livro Didático é 

um grande balizador da postura do professor, e se esse ignora um determinado recurso, o 

docente tende a não aplicá-lo também. 

Não obstante, salvo testemunho do autor do presente estudo, na realidade de 

Guarabira, ainda compõem o ideário de muitos docentes matemáticos desta geografia, que é 

suficiente apenas apresentar as regras de sinais, operações com Números Inteiros, e, com base 

em aulas expositivas, o aluno terá sucesso na absorção do conteúdo. Nossa comprovação 

também é discutida teoricamente pelos autores Smole; Diniz; Milani (2007) e Ribeiro (2008). 

Nesse ensejo, na mesma perspectiva dos teóricos em destaque, advogamos que os jogos 

matemáticos não devem ser ignorados. Corroboramos com Smole, Diniz, Milani (2007, p.09) 

quando esses argumentam que: 

 
[...] O uso de jogos implica uma mudança significativa nos processos de ensino e 

aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes 

tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. (SMOLE, 

DINIZ, MILANI 2007, p.09). 

 

Assim sendo, justificam-se estudos que teçam reflexões sobre a importâncias de 

ofertar situações na qual se façam mais visíveis, as aplicações conteudistas em outros 

contextos, em especial, no recurso do Jogo. Para o educador o Jogo pode ser um vetor lúdico 

com potencial de contextualizar situações que abordam o bloco de conteúdos definidos nos 

PCN (Brasil, 1997) como Números e Operações.  

Não obstante, Antunes (1998, p.40) explica a acerca do Lúdico, em especial, do Jogo, 

dentro do ensino de Matemática como: “Os jogos devem ser utilizados somente quando a 

programação possibilitar e somente quando se construírem em auxílio eficiente ao alcance de 

um objetivo dentro dessa programação”. Assim, na elocução de Antunes (1998), concordamos 

que o Jogo somente tem validade educativa se for utilizado na hora certa, com propósitos que 

                                                 
6 Livros didáticos adotados na escola do município de Guarabira. Não é objetivo de nosso estudo fazer análises a 

livros didáticos, por esse motivo, não nos alongamos nas obras que serviram de premissas para nosso argumento. 
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são além da mera diversão. O Jogo precisa ser projetado para coadunar “Reflexão 

conteudista” e “lazer”, com caráter desafiador, social e possível de sistematização.  

Portanto, conforme os teóricos já narrados, podemos entender a importância do Jogo 

como aliado ao ensino, sobretudo dado suas características de auxílio no desenvolvimento de 

habilidades tais como: raciocínio lógico, espírito crítico e observação. Sendo assim, o presente 

trabalho justifica-se na premissa de reconhecer a importância de uma proposta didática que 

utilize como recurso metodológico o Jogo, enquanto elemento lúdico, para o ensino dos 

Números Inteiros de uma turma de 8° ano, de uma escola particular, localizado no município 

de Guarabira – PB. 

 

1.3 Objetivos 

  

1.3.1 Geral 

 

 Analisar uma proposta didática que faça uso de Jogos para abordar o conteúdo de 

Números Inteiros para uma turma do 8° ano de uma escola da rede particular de 

ensino da cidade de Guarabira – PB. 

     

1.3.2 Específicos: 

 

 Investigar, em caráter teórico, o uso de Jogos para o ensino de Matemática;  

 Elaborar uma sequência didática que faça uso de jogos para abordagem dos Números 

Inteiros; 

 Registrar a participação da turma de 8° ano da escola da rede particular de ensino da 

cidade de Guarabira frente a uma proposta didática; 

 Investigar sobre a participação da turma e 8° ano na execução da proposta didática; 

 Analisar os pontos positivos e obstáculos da experiência.  

 

1.4 Pressupostos Teórico-Metodológicos 

 

Optamos por essa configuração metodológica porque corroboramos com Severino 

(2002, p.73) de que o objetivo de um Trabalho de Conclusão de Curso é retratar "[...] um 

exigente processo de pesquisa e de reflexão, sustentando em referências teóricas e praticado 

de acordo com os procedimentos metodológicos e técnicos apropriados".  
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Acredita-se que a forma como planejamos e executamos nossas atividades puderam de 

alguma forma, auxiliar em muitos estudantes, o desenvolvimento do senso participativo deles, 

no contexto escolar. Essa experiência estará mais bem descrita no capítulo três do presente 

estudo.  

Dessa forma, efetuamos os frutos de um estudo que teve por objetivo metodológico de 

analisar uma proposta didática que faça uso de Jogos para abordar o conteúdo de Números 

Inteiros para uma turma do 8° ano de uma escola da rede particular de ensino da cidade de 

Guarabira – PB Para tanto lançou-se a uma pesquisa básica, quanto a sua natureza qualitativa: 

descritiva quanto a seus objetivos e Estudo de Caso quanto a seus métodos. 

 A pesquisa se caracteriza como descritiva por visar descrever, a partir dos fatos 

observados, as principais características desencadeadas nos discentes ao utilizar Jogos 

Matemáticos como proposta metodológica de auxílio ao ensino do conteúdo Números 

Inteiros. Segundo Gil (2010, p. 30) a pesquisa descritiva tem o objetivo fenômenos e fatos, 

com base em uma investigação inicial, objetivando descobrir soluções que resolvam a 

problemática de uma dada pesquisa. Essa metodologia de pesquisa tem como meta descrever, 

classificar ou interpretar esses fatos ou fenômenos.  

Não obstante, ainda segundo Gil (2010, p. 30), nosso estudo tem caráter qualitativo 

por considerar que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos do estudo 

(pesquisador e estudantes), sendo necessário tecer uma interpretação dos fenômenos e se fazer 

atribuição de seus significados.  

Quanto à análise dos dados, esse estudo caracteriza-se por ser do tipo estudo de caso, o 

que é definida por Gil (2010, p. 45) como sendo um tipo de pesquisa que observa e depois 

interfere no meio, propondo mudanças a partir de uma realidade que está posta. Este estudo 

requer um compromisso do pesquisador com a população a fim de buscar soluções para os 

problemas enumerados. No nosso caso, a participação do aluno na construção de seu 

conhecimento com Números Inteiros por meio do uso de Jogos.  

Para poder alcançar os objetivos da pesquisa adotamos como sujeitos do estudo os 

alunos de uma turma do 8° ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede particular de 

ensino da cidade de Guarabira – PB. 

Nosso estudo foi constituído em quatro fases, foram elas:  

I - Verificação do perfil e dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre a temática em 

questão. Vislumbradas por nossas observações de rotina profissional; 

II - Elaboração, confecção e utilização da proposta didática com o uso de Jogos para 

abordar o conteúdo de Números Inteiros;  
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III – Aplicação das situações didáticas elaboradas e;  

IV – Análise da experiência seguida de registros de seus pontos fortes e fracos.  

Nossa hipótese estava na esfera da possibilidade de se extrair bons frutos da 

contextualização da Matemática por meio da ludicidade como uma saída para resgatar o 

interesse do estudante em construir seu próprio conhecimento. Não obstante, é de nosso 

sentimento que trata-se de uma importante contribuição, na área escolar, sugerir a inserção de 

jogos, para promover contextualização, elaboração de novas situação problema, bem como 

fomentar o exercitar das aulas teóricas, como possíveis saídas para uma maior efetivação das 

indicações norteadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) quando 

mencionam a importância de se formar de cidadãos éticos.  

 

1.5 – Estrutura do Trabalho 

 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em quatro capítulos, são eles: 

Inicialmente abordamos a vida do pesquisador do presente estudo e em seguida 

escrevemos o primeiro capítulo, Introdução, no qual expomos algumas considerações gerais 

sobre nosso trabalho. 

O segundo: Os Jogos e o Ensino da Matemática: Proposições Didáticas, revisamos 

sobre o termo Jogo. No total, na nossa pesquisa como um todo, abordamos 23 obras, datadas 

entre 1992 e 2013, além de 4 domínios da internet. A maioria dessas referências se encontrará 

no segundo capítulo da obra. O capitulo tem o objetivo de fundamentar a importância dos 

Jogos, seguido de nossa sugestão didática. 

O terceiro: Análises e Discussões, apresentamos os resultados da experiência seguida 

de análise dos pontos fortes e obstáculos da proposta. 

O quarto: Considerações Finais, apresentamos as contribuições de nosso trabalho e a 

síntese de nossas reflexões sobre a relevância da temática. 
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2. OS JOGOS E O ENSINO DE MATEMÁTICA: PROPOSIÇÕES DIDÁTICAS 

 

 O objetivo desse capítulo é debater algumas considerações sobre Jogos7, Números 

Inteiros e apresentar a elaboração de proposta de intervenção didática em uma turma de 8° 

ano. Posicionamo-nos na vertente de que nosso planejamento pode, mesmo que de modo 

pequeno, incitar uma fuga do tradicionalismo8 em sala de aula, tendo potencial de atingir 

resultados favoráveis. Fundamentamo-nos, em teoria, entre vários documentos, especialmente 

nas orientações dos PCN9, quando este orienta que a educação precisa integrar estudantes ao 

mundo de hoje nas dimensões fundamentais da formação do cidadão.  

 Por outro viés, as operações básicas da Matemática tendem a ser um grande obstáculo 

para o avanço dos conteúdos Matemáticos. Coletados de modo informal, muitos professores 

alegam que os estudantes avançam nos anos escolares sem dominar esse principio matemático 

essencial. Conforme norteia Lima e Brito (2005, p. 107) é comum, nessa esfera que muitos 

“[...] não dominam adequadamente os conceitos básicos da área, podendo desenvolver 

comportamentos de medo e aversão à Matemática”. Portanto, refletimo-nos sobre o discurso 

de Silva (2013) de que muitos estudantes, demonstram dificuldades na operação de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Na elocução de Silva (2013), parte desse problema reside 

no fato de que, para muitos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a preocupação 

maior esta em alfabetizar, o segundo plano é a aprendizagem da Matemática. Silva (2013) 

entende que, em muitos casos, quando a Matemática é abordada, alguns docentes estimulam a 

memorização dos algoritmos sem discorrer sobre a lógica operacional.  

 Para Toledo e Toledo (2009, p. 102) o principio conceitual das operações devem estar 

mais lúcidos que seus meros algoritmos memorizáveis. Para os autores, sobre as operações 

fundamentais, se descreve: 

 

 Adição: É a operação mais natural da vida da criança, porque está presente 

nas experiências infantis muito cedo. Além disso, envolve situações como a de 

“juntar” e “acrescentar”. 

                                                 
7 Segundo o Dicionário Aurélio Jogo significa: Arriscar ao jogo, Fazer uma partida (ou várias partidas) de 

Manejar com destreza, Aventurar, Arremessar, Brincar, Dirigir, Dar-se ao jogo, Mover-se, funcionar, Ajustar, 

combinar, condizer, Balançar, Atirar-se, arremessar-se. 

 
8 Tradicionalismo ao qual nos referimos no texto é aquela aula em que o professor é o foco, detentor de todo 

conhecimento e que esse apenas repassa as informações que lhe é sabido ao aluno de maneira isolada, utilizando-

se como metodologia aulas não participativas explanando a definição/conceito de um conteúdo, fazendo 

exemplos e cobrando exercícios. 

 
9 Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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 Subtração: Se adição é uma operação bastante simples de trabalhar, o mesmo 

não acontece com a subtração, e isso por diversos motivos, entre eles, porque a 

subtração envolve ideias bastante diferentes entre si, como tirar, comparar, 

completar.  

 Multiplicação: A multiplicação é vista apenas sob o seu aspecto de “adição 

de parcelas iguais”. É necessário, no entanto, que o professor tenha em mente que a 

multiplicação é também uma ferramenta para resolver problemas de contagem e 

oferece um dos primeiros contatos com a noção de proporcionalidade, uma das mais 

poderosas ideias Matemáticas.  

 Divisão: Está relacionada com a multiplicação e a subtração, assim como a 

multiplicação se relaciona com a adição [...]. O primeiro ponto que podemos 

destacar é o fato de a divisão está associada a duas diferentes ideias, repartir 

igualmente (partição) e medir, sendo a primeira bem mais enfatizada que a segunda 

(TOLEDO E TOLEDO, 2009, p 102). 

 

Para Silva (2013) expressão considerada de docentes dos anos iniciais tende a abordar 

apenas o algoritmo das operações básicas, e por isso, trabalham as quatro operações de modo 

isolado, sem expressar significado para os discentes. Isso induz atribuição de atividades 

mecânicas, sem interligação com outros conteúdos ou com atividades lúdicas. Os documentos 

oficiais de educação na nossa pátria entendem que as operações devem ser trabalhadas de 

maneira unificadas, cujo conceito de primeiras premissas é que o conjunto de conceitos de 

soma e subtração baseia-se em princípios de composição de uma mesma família, com 

estreitas conexões entre situações aditivas e subtrativas (BRASIL, 2001). 

Com base na argumentação elencada, é importante que se teçam reflexões sobre a 

possibilidade de levantamento de hipóteses que associem atividades lúdicas, por uso de jogos, 

estimulando conexões entre lazer e operações fundamentais. Como advogam as autoras sobre 

o potencial que os jogos trazem: 

 

Todo Jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e certa alegria 

para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis [...] 

Ele é determinante para que os alunos sintam-se chamados a participar das 

atividades com interesse. (SMOLE, DINIZ e MILANI, 2007, p. 12) 

 

 Por seu turno, Silva (2013) entende que o jogo, em especial os que podem trabalhar 

com a Matemática, pode ser visto como um Jogo de caráter educativo e, conseguintemente, de 

extrema importância, por ser um modo de incentivo dos alunos sentirem prazer na 

aprendizagem ou prática de atividades Matemáticas. Para Silva (2013) os jogos, além de 

abordar a Matemática, tem potencial de fazer com que os estudantes confrontem o próprio 

raciocínio com o raciocínio dos colegas, em discussões grupais, justificando suas escolhas e 

registrando suas hipóteses. Logo, os jogos devem ser abordados na escola. Por seu turno, 

Muniz (2010, p.21) afirma que: 
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[...] os pedagogos resolveram introduzir o Jogo na escola, por vezes, para facilitar as 

técnicas de aprendizagem, [...]. Admite-se, desde então, que os jogos de reflexão 

possuem sua contribuição a esse processo educativo porque fornecem o gosto do 

esforço e da dificuldade, o sentido da ordem, o respeito aos outros, o interesse pela 

concentração, o treinamento da memória e também o controle de si (MUNIZ, 2010, 

p. 21). 

 

Pautados nessa esfera, corroboramos com Silva (2013) de que a abordagem da 

Matemática, por meio de jogos, possibilita o desenvolvimento do raciocínio lógico, da 

interação, da socialização, da obediência às regras, e estimula o pensamento independente, o 

respeito, a cooperação mútua, bem como a criatividade e a capacidade de resolver problemas, 

entre outras possibilidades. Entretanto, o potencial do jogo está associado ao conteúdo 

Matemático, só pode ser atingido com sucesso, se houver planejamento quanto à escolha do 

jogo, programação quanto ao que será abordado e coesão com o conteúdo trabalhado. Logo, o 

jogo, por si só, não garante sucesso e bons rendimentos. Requer reflexão e planejamento, 

como nossa pesquisa se propôs a abordar.  

 

2.1 Considerações sobre Jogos 

 

Inicialmente, refletimos a vocalização de Santos; Oliveira; Oliveira (2013, p. 03) que 

diz que: 

A aprendizagem da Matemática contribui para o desenvolvimento do raciocínio, da 

lógica e da coerência, que são os aspectos práticos. O ensino da Matemática exige do 

educador muita dedicação e a visão geral do processo de ensino aprendizagem. Os 

diferentes campos da Matemática devem interagir, de forma articulada, com as 

atividades que serão desenvolvidas pelos alunos no ensino fundamental, não apenas 

as questões algébricas, mas são também de suma importância os trabalhos 

geométricos e os que envolvem o raciocínio combinatório e probabilístico e as 

análises estatísticas. (SANTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013, p. 03). 

  

Para Santos; Oliveira; Oliveira (2013) a escola é um ambiente no qual se aprimora 

certas capacidades. Não menos importante está o vetor social que insere o estudante com 

outras pessoas. Declara Santos; Oliveira; Oliveira (2013) que a escola foi projetada para 

direcionamentos de conteúdos. Por seu turno, os documentos oficiais de educação do Brasil 

entendem que a escola deve perpassar dos conhecimentos técnicos conteudistas. Para tanto, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) incita que o professor faça uso de 

instrumentos além do livro didático e caderno.  

Portanto, como própria recomendação dos Parâmetros, os jogos podem ser um vetor 

que harmonize essas distâncias. Os jogos podem promover possibilidades de realização de 

pesquisas e de estudos, sobre como se participa, quais as técnicas e as estratégias, seguidas de 
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adaptações para abordagem de algum conteúdo em sala de aula. Portanto, concordamos com 

os teóricos que afirmam que “[...] a utilização de materiais concretos para a transmissão do 

conhecimento matemático contribui não apenas para a adição de conteúdo por parte do aluno” 

(RODRIGUES; RODRIGUES; MARQUES, 2009, p. 03). Embora queiramos complementar 

os teóricos, pensando que, além da “transmissão de conhecimentos” pode-se fazer validar a 

“construção do conhecimento”. 

Não obstante, ainda de acordo com os PCN (BRASIL, 1998), verificamos o destaque 

que o mesmo dá aos jogos. Segundo os documentos oficiais, os Jogos contribuem para 

dinâmica no sentido de desenvolver nos alunos o gosto e o prazer por atividades lúdicas 

presente na grade curricular. Sendo assim, pode-se dizer que: “Por isso, é importante que os 

jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade 

educativa dos diferentes jogos e aspecto curricular que se deseja desenvolver” (BRASIL, 

1998, p. 48). 

Em outra vertente, Cunha e Silva (2012) entendem que os benefícios que o trabalho 

com Jogos ofertam podem trazer para o ensino da Matemática o maior interesse dos alunos, 

pois os mesmos acabam por vivenciar novas experiências. Logo, o lúdico chama atenção dos 

alunos, bem como o próprio trabalho do professor que gera maior interesse e cuidados por 

parte na manipulação dos materiais dentro da estrutura e utilização destes materiais.  

Neste eixo, os PCN (BRASIL, 1998) destacam que a utilização dos Jogos podem 

servir como mediação na facilitação dos elementos inerentes ao processo de ensino e 

aprendizagem e quanto à relação professor/aluno/informação. Logo, o Jogo, assume a missão 

de formar praticar conceitos de ensino, para possibilitar o estudante a construir conhecimentos 

matemáticos, como descreve Groenwald et al.(2008). Neste sentido, compreendemos a 

importância do Jogo e do lúdico, para o Movimento da Educação Matemática, pois 

desempenha um papel decisivo para o desenvolvimento integral da criança como afirma 

Kishimoto (1994, p. 22) “[...] ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de 

objetos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral 

da criança”. Outro ponto interessante explicado por autores é que “[...] quando o objetivo da 

utilização de jogos é a aprendizagem, está deve estar sempre orientada para atingir objetivos 

concernentes ao desenvolvimento escolar e social dos educandos”. (RODRIGUES; 

RODRIGUES; MARQUES, 2009, p. 05).  

Não obstante, Fiorentini; Miorim (1996) revelam a necessidade do uso de materiais 

concretos, em especial, dos jogos, no ensino da Matemática, pelo fato deles poderem abstrair 
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e contextualizar aplicações. Por seu turno, Mendes; Silva (2011) destaca a importância do 

lúdico no ensino da Matemática e a necessidade de se ofertar metodologias de ensino que se 

apropriem desse elemento. Ainda em destaque, poderíamos citar Rodrigues; Rodrigues; 

Marques (2009) que norteiam a necessidade do uso de materiais concretos como estratégia 

facilitadora para o ensino da Matemática. Logo, existe referenciabilidade teórica que advogue 

a favor do uso dos Jogos como contributivo ao ensino de Matemática.  

 Neste diapasão, utilizaremos de uma catalogação apontada por teóricos, entre eles, 

Ribeiro (2009) que classifica os tipos de jogos. São eles: Jogos educativos; Jogos de regras; 

Jogos de fixação; Jogos de azar; Jogos de exercícios; Jogos de lógica e Jogos computacionais. 

 Os jogos educativos têm como objetivos, por uso da ludicidade, desenvolver a 

aprendizagem dos educandos por meio de diversão. Para Ribeiro (2009) são jogos projetados 

a fins pedagógicos, visando contribuir no processo de construção da aprendizagem. Tais jogos 

proporcionam contribuições alheias ao conteúdo, entre elas: o desenvolvimento nas áreas 

afetivas, cognitivas, linguísticas, social e motora; estimula a criatividade, obediência às 

regras, concentração, motivação. Um exemplo desse jogo é “Ligue os pontos”, de adaptação e 

propriedade intelectual do pesquisador do presente estudo. Para Ribeiro (2009) o ensino 

associado a jogos classificados como educativos tem o poder de fazer a atmosfera da sala de 

aula tornar-se mais atrativa e estimuladora do desenvolvimento integral dos educandos. Para o 

autor, é primordial jogos desse tipo no cenário educacional, principalmente para exercício 

com crianças. O jogo “ligue os pontos”, explicado com mais detalhes em um tópico futuro, 

tem como potencial a elaboração de estratégias para um cenário, e refutação dessa estratégia 

para sua adaptação.  

O Jogo de regras, segundo Ribeiro (2009), é caracterizado como sendo um Jogo no 

qual prevalecem normas rijas que o estruturam. Ao exercitar o jogo, os jogadores devem 

cumprir cada regra, fazendo o jogo ter um caráter social. Por exemplo, o jogo de futebol, o 

xadrez, alguns jogos de cartas, entre outros. Para Ribeiro (2009, p.26) os jogos de regras são 

aqueles em que se “[...] propõe uma situação problema (objetivo do jogo) que o sujeito 

resolve ou não (resultado do jogo)”. A nosso sentir, o autor expressa que são aqueles 

compostos por um conjunto de condições e procedimentos necessários à execução e à 

conclusão do jogo. Um exemplo desse jogo é “Chegue às estrelas”, jogo de adaptação e 

propriedade intelectual do autor do presente estudo. Nossa proposta de jogo pode trabalhar, 

além do conteúdo e situações que podemos problematizar, tais elementos como: agilidade, 

estimativa, elaboração de estratégias, planejamento de ação e cálculo mental. 
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Ainda na elocução do autor em relevo, Ribeiro (2009) aponta que os Jogos de fixação 

são aqueles utilizados para revisão, após exposição de algum conteúdo ou conceito. 

Geralmente associados aos jogos de azar, como adaptação do Bingo, Jogo da Memória, etc. 

Ribeiro (2009) destaca que os jogos que dependem do fator sorte podem ser dois: Jogos de 

puro azar e Jogo de azar com habilidade.  

O Jogo de puro azar é aquele no qual os jogadores não tem qualquer escolha do 

destino que o jogo toma, como “Cara ou Coroa”, “par ou impar”, “Roleta” ou “Bingo”. Todos 

os jogadores competem de igual para igual. Não grande diferencial quanto às habilidades dos 

jogadores. Por outro lado, no Jogo de azar com diferencial nas habilidades dos jogadores, 

existem algumas nuanças que podem otimizar a chance do competido, por exemplo: Jogo de 

pôquer, Jogo da memória, dentre outros. Lançar uma estratégia, fazer cálculos mentais ou se 

apoderar de alguma habilidade poderá fazer uma forte diferença. Um exemplo desse jogo é 

Bingo adaptado para uso dos Números Inteiros.  

 Para o teórico supracitado, é possível que um jogo se enquadre em mais de uma 

categoria. Por exemplo, os Jogos de Lógica, que exigem atividade mental acima de 

coordenação motora e agilidade para reflexos, pode também cobrar um quê de “sorte”. Em 

geral, jogos que requeiram Raciocínio Lógico, não costuma ter “tempo” de jogada, ou 

habilidade motora aguçada, mas existem muitos jogos que fazem mescla dessas aptidões em 

conjunto com atividade cognitivas mais elaboradas.  

Os jogos de Lógica estimulam a concentração, a atenção, o raciocínio lógico, uma vez 

que requer planejamento e análise de jogadas para se prever resultados. Para Silva (2013), 

tratando-se de educação matemática, esse tipo de Jogo ajuda os estudantes que tem 

dificuldade de concentração. O autor entender que para poder jogar, o aluno necessita pensar, 

desenvolver plano de ação, fazendo com que consiga organizar o seu pensamento. Em nossa 

proposta de intervenção, adaptamos dois jogos, um deles com uso de dados (o que caracteriza 

jogo de sorte) para que eles pudessem ter elementos lógicos e cognitivos.  

Em resumo, destaca-se o discurso de Silva (2013) no que se refere o lado positivo do 

jogo, quando bem planejado, na construção do conhecimento do estudante que quer praticar, 

de modo menos abstrato, um determinado conhecimento construído. É de nosso sentir que 

assim, o estudante se sente mais atraído a interagir consigo, com seus pares e com o mundo a 

sua volta.  

Deve-se haver a preocupação, já citada, do planejamento antes da inserção do jogo. O 

docente, ao propor atividades que utilizem jogos, deve saber correlacionar o Jogo, o 

desenvolvimento cognitivo dos educandos, o conteúdo que se quer abordar e praticar, para 
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poder despertar o interesse do discente no jogo, no conteúdo e na atividade mental que ele 

precisa executar para se divertir. Logo, justifica-se uma pesquisa cujo embasamento teórico 

vise promover reflexões sobre o uso de jogos a favor do ensino da matemática, em especial, 

para abordar o conteúdo de Números Inteiros. 

 

2.2 Os Números Inteiros  

 

A história da Matemática aponta que a implantação dos números negativos nas 

civilizações antigas, se deu de modo atípico. Nessa linha de pensamento, os PCN do Ensino 

Fundamental da Matemática (Brasil, 1998) afirmam que: 

 

 [...] A análise da evolução histórica dos números negativos mostra que por muito 

tempo não houve necessidade de pensar em números negativos e por isso a 

concepção desses números representou para o homem um grande desafio. O uso 

pioneiro dos números negativos é atribuído aos chineses e aos hindus, que 

conceberam símbolos. (BRASIL, 1998. p. 97). 

 

 

Ao realizar um passeio, na linha de tempo histórica, situado alguns lugares específicos 

no mundo, se pode verificar que na China ocorreram grandes avanços na Matemática e em 

seus métodos. Portanto, registros como os de Boyer (2010), apontam que a China, até 213 a.C 

(antes de Cristo) se fazia menção da possibilidade de números inferiores a zero, mas apenas 

em algoritmos conclusivos. O número negativo, não apareceu em registros chineses, de modo 

explícito. Todavia, a cultura chinesa foi prejudicada, quando em mesma época, o imperador 

vigente mandou queimar vários registros literários chineses. Algumas obras puderam escapar, 

ou pela resistência ao incêndio ou pela força de tradição transmitida oralmente. Struik (1992) 

menciona que nos literatos chineses havia forte evidência de algoritmos de transformações 

lineares que tenderiam ao uso de números negativos. Boyer (2010) aponta que se podiam 

encontrar indícios de uma matemática voltada para exemplificações de fins de comércio ou de 

administração do tempo, calendário, e variantes. 

Para Boyer (2010) é pacífico que o advento dos números negativos tenha forte relação 

com o desenvolvimento do comércio e o advento das moedas financeiras. O autor ilustra que 

no decorrer da história, na China antiga, haviam registros de uma matemática comercial em 

uso que passou a vigorar na Índia muitos séculos depois. Esses registros denotam cálculos que 

obedecem a uma notação posicional e algoritmos que poderiam sugerir valores negativos.  
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Como sugestão, apontamos alguns vídeos que podem ser seletados no domínio do 

youtube que ajudam a ilustrar, com mais versatilidade, algumas teorias sobre outras 

civilizações e o uso dos números negativos. Entre eles: 

A) https://www.youtube.com/watch?v=lFtmTt9mmaY (acesso: 23/09/2018) 

O vídeo aponta a história e aplicações dos Números Negativos sob o foco do Telecurso 

200010 

B) https://www.youtube.com/watch?v=heZX8_ag8v4 (acesso: 23/09/2018) 

O vídeo aborda os números negativos na civilização Hindu. 

De modo geral, evidências do uso de números negativos parecem estar associadas a 

diversas civilizações pelo contato comercial, fazendo aparecerem registros na Babilônia, 

Mesopotâmia e outras nações. Logo, deduz-se que seria um rico trabalho, incitar os estudantes 

a irem além das páginas dos livros didáticos e pesquisarem sobre a origem dos números 

negativos, e consequentemente, números inteiros, no mundo virtual que eles costumam 

acessar. Além de vídeos, bons artigos e com linguagem acessível aos discentes, podem ser 

encontrados em: 

C) https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-

inteiros.htm (acesso: 23/09/2018) 

O domínio é autoexplicativo no próprio endereçamento de acesso; 

D) https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html (acesso: 

23/09/2018) 

O site é autoexplicativo quanto ao endereço de acesso.  

 

Por seu turno, em termos de aprendizagem, os Números Inteiros passou por inúmeras 

transformações e inovações, no que se refere, sugestões de abordagens didáticas. O percurso 

histórico, sob uma perspectiva didática, apontou a ocorrência de muitos obstáculos que 

interferiram fortemente no aprendizado do aluno. Segundo os PCN (BRASIL, 1998), a escola, 

até a época vigente, ainda era um ambiente no qual o estudo dos números inteiros costumava 

estar cercado de dificuldades. Sobretudo nas questões do algoritmo com jogo de sinais. Ao 

                                                 
10 Telecurso é um sistema educacional de educação a distância brasileiro mantido pela Fundação Roberto Marinho e pelo 

sistema FIESP. Idealizado e criado pelo jornalista Francisco Calazans Fernandes, o programa consiste em teleaulas das 
últimas séries do ensino fundamental (antigo 1º grau, ou ginásio) e do ensino médio (2º grau, ou colégio) que podem ser 

assistidas em casa ou em telessalas. Também existe a modalidade profissionalizante em mecânica. O programa era exibido na 

Rede Globo e oferecido às TVs educativas, como a TV Cultura, TV Brasil e o Canal Futura. As emissoras católicas TV 

Aparecida e Rede Vida também transmite o Telecurso. As aulas são divididas por matérias. Cada teleaula tem uma duração 
de 15 minutos aproximadamente. Há material didático para cada disciplina. O propósito da iniciativa é levar educação básica 

para quem não possui acesso formal e presencial, como em municípios distantes e para pessoas em situação de defasagem 

idade-ano.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFtmTt9mmaY
https://www.youtube.com/watch?v=heZX8_ag8v4
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_educacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Roberto_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_Futura
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Aparecida
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Aparecida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Vida
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que tudo indica, os documentos oficiais de educação do Brasil norteia para necessidades 

didáticas que superem essas dificuldades.  

Os PCN (BRASIL, 1998) sugerem que outro importante obstáculo no Ensino de 

Matemática, como um todo, faz menção a como o conteúdo costuma ser ministrado em sala 

de aula. Os Parâmetros Curriculares Nacionais condenam os docentes que fazem resistência 

ao uso de recursos didáticos apropriados que poderiam auxiliar a construção das aulas. 

Portanto, deve-se evitar ficar ligado a velha forma tradicional de ensino, no qual, o professor 

apresenta definição/conceito de algum conteúdo, faz exemplos, e cobra exercícios de fixação. 

Essa prática condenada pelos documentos, segundo os próprios registros, favorece para que o 

aluno não sinta motivação ou prazer em estudar Matemática e trate a mesma como uma 

disciplina mecânica e de difícil acesso. 

Assim, para que o estudante possa vislumbrar novas possibilidades de sabores com o 

conteúdo matemático, é preciso que o docente promova aulas mais diferenciadas do modelo 

tradicional, tentando elaborar uma atmosfera de interação entre os estudantes, o conteúdo e o 

próprio docente. Fazendo isso, crer-se que será possível efetivar-se um aprendizado mais 

significativo e construtivo, em detrimento de uma matemática mais mecânica e memorizável. 

O uso de Jogos, vídeos-aulas, e do lúdico, de modo geral, tem o poder de contribuir, de modo 

mais amplo, o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos discentes.  

Com o fim de auxiliar o docente a refletir sobre possibilidades de uso de metodologias 

alternativas ao modelo tradicional, para abordar o conteúdo de números inteiros, propomos 

nessa presente pesquisa, e apresentamos no próximo subtópico, um planejamento didático que 

utilizou jogos para operacionalização de números inteiros. 

 

2.3 Proposta Didática 

 

O objetivo deste tópico é apresentar um planejamento didático para o ensino e o 

exercitar de Números Inteiros para um público 8° ano do Ensino Fundamental que faça uso 

dos Jogos. 

 

1ª aula – Resgatando conhecimentos prévios e a História dos Números Inteiros 

 

 Objetivos: 

Balizar a turma quanto à necessidade de se conhecer Números Inteiros; 
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Praticar operações com números inteiros; 

Refletir situações que se faz imperioso o uso de números inteiros no cotidiano. 

 Tempo: 50 minutos 

 Procedimentos didáticos:  

Para atingir o objetivo de resgatar “[...] à necessidade de se conhecer Números Inteiros”, 

sugerimos que o professor leve a turma até a sala de vídeo da escola, ou laboratório de 

Informática, e seja apresentado a turma, os vídeos descritos no capítulo 2 da presente 

pesquisa, tópico 2.2, a valer: 

A) https://www.youtube.com/watch?v=lFtmTt9mmaY (acesso: 23/09/2018) 

Telecurso 2000 abordando os Números Inteiros no dia a dia (Esse vídeo contempla o 

segundo e o terceiro objetivo da nossa aula); 

https://www.youtube.com/watch?v=heZX8_ag8v4 (acesso: 23/09/2018) 

História dos números Negativos; 

B) https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-

inteiros.htm (acesso: 23/09/2018) 

O endereço aborda “O surgimento dos números inteiros”; 

C) https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html (acesso: 

23/09/2018) 

O domínio ressalva sobre a origem dos números inteiros; 

 

 O denominador comum de todos os endereços, é que eles fazem forte menção ao uso 

dos números inteiros estarem associados ao comércio. Após esses procedimentos, conhecer os 

quatro domínios, ainda há de sobrar de 15 a 10 minutos de aula. Sugere-se que o professor 

deixe a turma livre para fazer um dos protocolos que segue: 

I - Postar nas redes sociais (em algum post que o professor tenha aberto no instagram, 

twitter ou facebook) o que os alunos entenderam da aula; 

II – Pesquisar, de modo autônomo, a importância ou algoritmos de manipulação aritmética 

de números inteiros, no youtube, registrando suas anotações em caderno ou em redes 

sociais; 

III – Escrever no caderno, situações do dia a dia, na qual o aluno reconheça o uso dos 

números inteiros.  

 

 Avaliação: Todos os alunos pontuarão nessa atividade desde que registrem no uma das 

atividades sugeridas, demonstrando resultados, gradativos de aprendizado do aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFtmTt9mmaY
https://www.youtube.com/watch?v=heZX8_ag8v4
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html
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2ª aula – Jogando com “Ligue os pontos”. 

 

 Objetivos: 

Trabalhar operação com números inteiros; 

Exercitar cálculos e elaboração de algoritmos vencedores; 

Desenvolver a socialização do jogo. 

  Tempo: 50 minutos 

 Procedimentos didáticos: Explicar à turma as regras do jogo. São elas: 

a) Cada jogador, de dois jogadores, no seu turno, faz um traço na horizontal ou vertical, 

ligando um ponto ao vizinho deste ponto. 

b) O jogador que conseguir fechar um quadrado colocará a inicial de seu nome no 

interior desse quadrado e poderá repetir mais um traço. 

c) Ganha o jogo quem tiver mais quadrados. 

 

Figura 1: Tabuleiro do Jogo “Ligue Pontos” 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Após entenderem o jogo, o professor apresentará uma variação deste, com o tabuleiro 

da Figura 2. 

 

Figura 2: Tabuleiro adaptado do Jogo “Ligue Pontos” 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

a) Cada jogador, de dois jogadores possíveis, no seu turno, faz um traço na horizontal ou 

vertical, ligando um ponto ao vizinho deste ponto. 

b) O jogador que conseguir fechar um quadrado colocará o valor do interior daquele 

quadrado na sua linha de pontos, para efetuar a expressão com números inteiros. 

c) Ganha o jogo quem tiver maior pontuação. 

 

Espera-se que os alunos joguem em duplas, e de cada dupla saia um vencedor que 

enfrentará o vencedor de outras duplas. No final, almeja-se que os estudantes tenha 

descoberto um algoritmo para facilitar a vitória no primeiro jogo e aprendam a manipular esse 

algoritmo para ter vitória na variação do jogo. O algoritmo que leva a vitória é quando houver 

o encadeamento de fechamentos consecutivos de quadrados, entregar dois ou três quadrados 

finais para o adversário fazer ponto, forçando o adversário a ceder outra sequência de 

quadrados para o primeiro player11.  

 

 Avaliação: Todos os alunos pontuarão nessa atividade desde que registrem no 

tabuleiro ou no caderno as jogadas realizadas. No final da aula o professor deve cobrar a 

seguinte reflexão para ser preenchida no caderno e agremiada com visto ou entregue ao 

professor: 

A) Você perdeu alguma partida? Se sim, que jogada errada você cometeu? 

                                                 
11 Player: palavra inglesa para Jogador. Popularizada mundialmente como “hotdog” (cachorro quente) ou 

“milkshake” (variação de sorvete), entre outros. 



31 

 

B) Você descobriu uma forma de ganhar? Explique com suas palavras como é essa forma. 

C) Você gostou de jogar durante a aula? Gostaria de mais aulas assim? Achou chato ou 

entediante brincar com seus colegas? Dê sua opinião sobre a aula. 

 

3ª aula – Jogo “Chegue às Estrelas”. 

 

 Objetivos: 

- Trabalhar operação com números inteiros; 

- Exercitar cálculos e elaborar estratégias de vitória; 

- Desenvolver a socialização do jogo. 

  Tempo: 50 minutos 

 Procedimentos didáticos: Explicar à turma as regras do jogo. São elas: 

a) Cada jogador, de até seis jogadores possíveis (depende do tamanho do tabuleiro e de 

quantos marcadores pode ter para representar cada player), no seu turno, lançará três dados, 

dois com números inteiros e um com operação. Ao final do lançamento, o player poderá 

relançar um dos dados a sua escolha. 

b) O jogador avança a quantidade de casas da expressão final montada. 

c) Vence quem, ao término de cinco turnos, tiver alcançado mais estrelas. 

 

 Material: Dois dados com seus números expressos por (-1); (-2); (-3); (1); (2) e (3) e 

um dado com as operações (+); (-); (x); (:); (?) e (perdeu a vez) 

 As operações são autoexplicativas e os números também. As únicas faces do jogo que 

tem regras diferenciadas são:  

- Face (?): Carta coringa, o jogador escolhe a operação que quiser;  

- Face (perdeu a vez): Perderá automaticamente o turno. Se necessário, na escolha do dado 

para ser relançado, pode optar por esse e tentar não invalidar seu turno.  

 O Tabuleiro pode ser como o da Figura 3 que segue. 
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Figura 3: Tabuleiro “Chegue às Estrelas” 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

 

Sugere-se que os jogadores contabilizem seu sucesso por “turnos”. Em cinco turnos 

completos, quem tiver passado por mais estrelas, será o campeão.  

Espera-se que os alunos joguem e contabilizem mentalmente suas jogadas para 

mensurar se vale a pena relançar o dado ou não, e caso positivo, que dado deve ser relançado. 

Para gerar mais pressão nos jogadores, pode ser usada uma ampulheta ou um marcador de 

tempo, que force o jogador a tomar uma decisão em 30 segundos ou ele passará o turno. O 

jogo naturalmente forçará várias situações problemas de tomadas de decisão que podem fazer 

a diferença para vitória.  

 

 Avaliação: Todos os alunos pontuarão nessa atividade desde que registrem no caderno 

as jogadas realizadas e as expressões numéricas solucionadas. No final da aula o professor 

deve cobrar a seguinte reflexão para ser preenchida no caderno e agremiada com visto ou 

entregue ao professor: 

A) Qual a melhor condição de dados que o jogo pode ofertar? 

B) Você está a uma casa de pegar uma estrela e os dados deram (-2) (+2) e (-). Qual o melhor 

movimento que você pode fazer e por quê? 

C) Você está a uma casa de pegar uma estrela, a cinco casas negativas de pegar outra estrela e 

a sete casas positivas de pegar outra estrela. Os dados deram (-2) (+2) e (-). Qual o melhor 

movimento que você pode fazer e por quê? 
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D) Você gostou desse Jogo? O que poderia ser melhorado nele em sua opinião? Você é capaz 

de elaborar um tabuleiro ou dados melhores para esse jogo? Qual sua proposta e por quê? 

 

4ª aula – Jogo “Bingo com Números Inteiros”. 

 

 Objetivos: 

Trabalhar operação com números inteiros; 

Exercitar cálculos; 

 Tempo: 50 minutos 

 Procedimentos didáticos: Explicar à turma as regras do jogo. São elas: 

a) Cada jogador receberá duas cartelas com expressões de números inteiros. 

b) Serão sorteados números inteiros ou outras expressões com números inteiros. 

c) Vencerá aquele que fechar primeiro todas as correspondências de números. 

 Material: Cartela com números inteiros e expressões numéricas, urna para sorteio. 

Obviamente haverá valores correspondentes. Logo, se na cartela da pessoa houver [(-3) 

x (2)] e [(-3) + (-3)] e, por ventura, tenha sido sorteado o [(-6)], o jogador só poderá eliminar 

uma das casas, esperando ser sorteado um novo correspondente idêntico para eliminação da 

outra casa. Ou seja, nosso jogo não prende alguém por “passar batido12”. 

 

 Avaliação: Todos os alunos pontuarão nessa atividade desde que registrem no caderno 

os cálculos que correspondem as pedras sorteadas no bingo ou as das casas que compõem 

suas cartelas. No final da aula o professor deve cobrar a seguinte reflexão para ser preenchida 

no caderno e agremiada com visto ou entregue ao professor: 

A) Qual foi à parte mais difícil do Jogo? 

B) Quem você acha que tinha mais chances de ganhar e por quê? 

C) Você acha que conversar, se distrair, pode atrapalhar durante o bingo? Explique com suas 

palavras. 

D) Teve alguma coisa que você gostou no Jogo? Se sim, diga o quê, se não, diga do que não 

gostou. 

 

 

 

                                                 
12 Expressão usada quando alguém, por descuido, deixa de registrar uma peça na cartela, e já não poderá mais 

bater o jogo, porque as peças não se repetem. 
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3. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 O objetivo deste capítulo é pontuar os principiais pontos fortes da sequência didática, e 

os obstáculos que poderiam ocorrer. 

Quanto à 1ª aula – os pontos fortes é que o discente poderá conhecer a autonomia de 

pesquisa algo acadêmico / escolar, por conta própria. Ou seja, o aluno é livre para tomar 

decisões, algo que até então, o modelo tradicional de ensino, não ofertava tanta mobilidade 

nesse tabuleiro. Portanto, nossa sugestão apoia do pensamento de Silva (2013) que afirma que 

ofertar autonomia ao estudante, em conduzir seu próprio estudo, auxilia no desenvolvimento 

de competências específicas da aprendizagem; O autor entende como positivo incitar os 

estudantes a utilizarem de forma racional os meios de comunicação, as estratégias pessoais de 

acesso ao conhecimento para aguçar desenvolvimento de capacidades de leitura, escrita, 

argumentação e outras competências. 

Como obstáculos, o professor deve estar ciente sob as condições de uso da sala de 

informática da instituição. Se a quantidade de computadores comporta todos, se a internet está 

acessível, e em caso de só haver sala de vídeo (ou datashow) para exposição do conteúdo, o 

professor deve adaptar as sugestões de atividades para outras esferas. Aqui citamos 

contrapropostas, são elas: 

I – Com o livro didático, o professor faz a leitura do material textual que antecipa a 

apresentação de conceitos e definições; Após isso, o docente convida a turma a debater, com 

cada um falando alguma contribuição, sobre que circunstâncias, no dia a dia, televisão, 

cinema, se puderam testemunhar o uso de números inteiros. O professor pode ajudar dando 

ideias de desenhos, séries, telejornais. Se mesmo assim, ainda não houver muitas evidências, 

o professor pode convidar os alunos a pesquisarem pelos celulares, circunstancias para darem 

suas contribuições; 

II – Os discentes são convidados a fazerem alguma manifestação artística que 

mencione os números inteiros. Pode ser um desenho, um poema, uma narração, uma paródia, 

ou outras variantes. O propósito é fazer com que o aluno pense relações dos números inteiros 

com o dia-a-dia e, esse exercício fará com que os alunos partam de algum conhecimento 

prático, ou dos vídeos assistidos, para poder elaborar sua propositura.  

Por a turma já ter conhecimentos prévios o suficiente para aplicarmos o jogo, optamos 

por não registrar essa aula. Dessa forma, ela foi refletida e reconfigurada por nós, para que o 

professor pudesse perceber a importância do planejamento, com “planos alternativos”, caso 

ocorra os contratempos que aqui enumeramos.  
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Quanto à 2ª aula - Jogando com “Ligue os pontos”; pudemos efetuar seu registro. 

Ocorreu na data 12/09/2018; Começou às 09:30 horas, tendo duração de 50 minutos. 

Entramos na sala de aula, entregamos o material, explicamos como jogar e solicitamos que os 

alunos começassem o jogo. Desta forma a turma do 8º ano, composta por 28 alunos, foram 

divididos em duplas para melhor manusear o jogo e compreender as regras que iriam ser 

explicadas. 

Os alunos ficaram prestando atenção as nossas explicações e, apesar de ser 

considerado um jogo fácil, eles queriam entender como iria funcionar a dinâmica interna. 

Após as explicações foram formadas duplas, para jogarem entre si, com escolha arbitraria de 

quem começaria jogando.  

Alguns registros da turma manuseando o jogo podem ser verificados nas imagens que 

seguem: 

 

FIGURA 1 – Alunos registrando a matemática do jogo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018 

 

Os alunos foram convidados a matematizarem todas as situações do jogo. Portanto, 

houve atividade matemática constantemente. 
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FIGURA 2 – Alunos organizados em duplas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Em duplas, os alunos respeitavam as regras do jogo, e se respeitavam entre as partidas. 

Defendemos que nosso papel, como professores de matemática, é procurar maneiras 

diferenciadas para aumentar a motivação para a aprendizagem. O uso de jogos como 

ferramenta no ensino da Matemática pode auxiliar para que os discentes gostem de aprender a 

disciplina em relevo, mudando a rotina da sala e ajudando para que haja o interesse do aluno. 

Nesse cenário, o jogo apresenta-se como um recurso dinâmico que colabora para o 

desenvolvimento infantil e proporciona uma atmosfera favorável ao interesse do jovem, 

colaborando para o desenvolvimento da matemática, em especial, a abstração de conceitos da 

área. Neste caso, inserir jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade 

significativa no processo de ensino aprendizagem. Como diz os PCN: 

 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes-

enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, 

da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando 

o resultado não é satisfatório e necessário para aprendizagem da Matemática 

(BRASIL, 1998, p. 47). 
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FIGURA 3 – Registro de jogadas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Neste ensejo, os discentes puderam trabalhar operações com números inteiros. O jogo 

adaptado ao conteúdo forçou os alunos a traçarem novas estratégias. Defendemos que quando 

o planejamento aborda jogos em uma perspectiva positiva, o docente estará auxiliando o 

desenvolvimento de habilidades como: administração, levantamento de hipóteses, instinto 

analisador, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, no 

qual todas estas variáveis estão ligadas ao raciocínio lógico. Com respeito a isso Smole, Diniz 

e Milani (2007) relatam que: 

 

As habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a 

oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; 

refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do 

Jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o Jogo possibilita uma 

situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de Matemática. 

(SMOLE, DINIZ, MILANI, 2007, p.09). 
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FIGURA 4 – Duplas analisando jogadas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Os alunos, conseguintemente, foram convidados a registrar suas observações com base 

em um questionário. O questionário fazia com que os alunos refletissem sobre seu 

desempenho. Na figura 5 podemos observar uma situação corriqueira com os demais 

estudantes. 

FIGURA 5 – Análise do Jogo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 

Julgamos que uma das vantagens do uso do Jogo é o modo como ele pode reduzir o índice de 

erro quando o jogo é aplicado e reaplicado, ou seja, o Jogo é uma atividade que não tem consequências 

frustrantes para quem joga, pois o estudante pode ver o erro como um evento superável. Em relação a 

isso Smole, Diniz e Milani afirmam: 
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No jogo, os erros são revistos de forma natural na ação das jogadas, sem 

deixar marcas negativas, mas proporcionando novas tentativas, estimulando 

previsões e checagem. O planejamento de melhores jogadas e a utilização de 

conhecimentos adquiridos anteriormente propiciam a aquisição de novas 

idéias e novos conhecimentos. Por permitir ao jogador controlar e corrigir 

seus erros, seus avanços, assim como rever suas respostas, o Jogo possibilita 

a ele descobrir onde falhou ou teve sucesso e por que isso ocorreu. Essa 

consciência permite compreender o próprio processo de aprendizagem e 

desenvolver a autonomia para continuar aprendendo. (SMOLE, DINIZ, 

MILANI, 2007, p.10). 

 

Quanto à 2ª aula – os pontos fortes é que o discente poderá trabalhar eventos 

conteudistas, além de serem convidados a praticarem a ética. Por exemplo, o professor pode 

mediar à turma para não haver Bullying13, não serem “bagunceiros”. O professor pode incitar 

a turma, dos alunos que vencerem, a ajudarem os demais colegas a entenderem estratégias 

melhores de desempenho no jogo. O jogo pode abordar valores como “paciência” e 

“ansiedade”, sobretudo quando as duplas começam a ficar inquietas dizendo “Joga logo!”; 

“Que demora!”, entre outras expressões que denotam frustração na ânsia de jogar. É normal, 

quando se perde, haver alguma frustração, o que pode ser uma oportunidade de trabalho, 

explicando que a análise das jogadas erradas e tornar a competir pode fazer uma diferença. 

Entretanto, em um jogo de disputa, a perda é inevitável e normal, assim como outras 

eventualidades que a vida ofertará. Logo, o jogo tem potencial para trabalhar várias nuanças. 

Na figura 6, podemos observar o registro de um dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos 

e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução 

para o português. No Brasil, o bullying é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, 

colocar apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por 
um ou mais indivíduos, com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito 

contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam à tal agressão. Normalmente, a vítima teme 

os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio 

social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em 
clubes, no trabalho e etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios 

familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, 

difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei que puna os agressores com o devido merecimento. 
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FIGURA 6 – Avaliação da aula pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Como obstáculos, o professor deve estar ciente que pode haver muita desordem, 

sobretudo na hora dos alunos montarem as duplas. É comum que todos os alunos, em pares, 

fiquem conversando ao mesmo tempo, o que pode dificultar operar novas ordens e chamar 

atenção para informes e explicações. Pode ocorrer dos alunos quererem “evitar” jogar com 

outros colegas, por faltam de empatia ou por algum preconceito do tipo “Fulano é inteligente, 

não quero jogar com ele”. O professor deve estar atento que as relações sociais internas da 

turma, podem promover algum desconforto social, que precisa ser trabalhado. Se não houver 

estipulação de tempo para jogadas, podem ocorrer de partidas terminarem mais rápido que 

outras, e haver ociosidade e ansiedade. O professor pode adaptar essa vertente, mesclando um 

“chaveamento” de “quem terminou primeiro” em outras formações de duplas e incentivando 

novas socializações e nova oportunidade de se praticar estratégias. 

No que se refere a 3ª aula – Jogando com “Chegue às Estrelas” ocorreu na data 

13/09/2018. Começou às 09:30 horas, com duração de 50 minutos. Entramos na sala de aula, 

entregamos o material, explicamos como jogar e solicitamos que os alunos começassem o 

jogo. Em termos da receptividade dos alunos, fomos bem recebidos. Os alunos estavam 

atentos e prestando atenção desde o início da aula. Registra-se que, na aula anterior, por ter 

havido um jogo em execução, julgamos que a turma estava ainda em fase de curiosidade e 

interesse pela dinâmica. Portanto, não foi difícil organizar a turma, para explicar e começar o 

trabalho com o lúdico. Foram bem mais rápido eles se agruparem e não foi necessário dar 

instruções básicas, como “se organizem sem fazer barulho”; “movam as carteiras sem 

arrastar”; entre outras. Dividimos os 28 alunos em grupos e entramos na atividade. As figuras 

abaixo podem auxiliar o leitor da atual pesquisa, sobre como ficou a disposição dos estudantes 

em relação ao jogo. 
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FIGURA 7 – Alunos dispostos a jogar “Chegue as estrelas”. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Os alunos sentaram em grupos, e precisavam esperar “o lançamento dos dados”; a 

“mudança de um dos lançamentos”, e a efetivação da jogada. Dessa forma, os alunos 

aguçaram ainda mais, os elementos citados na segunda aula, no que se refere trabalhar 

paciência e ansiedade, na vez de jogada do colega. Segundo Smole, Diniz e Milani (2007), o 

jogo pode representar a mudança para uma nova configuração escolar, favorecendo a 

interação social entre os integrantes da equipe, a troca de experiências do respeito e diálogo 

entre os alunos e a capacidade de colaboração, fazendo com que o estudante possa 

desenvolver seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica.  

Dessa forma, com base em nossa experiência e a citação dos autores, entendemos que 

ao jogar, o aluno poderá potencializar habilidades como levantamento de hipóteses, análise de 

situações, elaboração de estratégias, estabelecimentos e proposição de diferentes soluções a 

uma dada circunstância.  
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FIGURA 8 – Jogo “Chegue às estrelas” e possíveis matematizações 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 De modo geral, os alunos registraram que gostaram do jogo, e alguns dos depoimentos 

coletados pôde registrar conforme norteia a Figura 9. 

 

FIGURA 9 – Jogo “Chegue às estrelas” e avaliações 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 O potencial do jogo é fazer com que o aluno descaracterize o quesito “sorte” em favor 

do uso da “estratégia”, relançando um dos dados, a sua livre escolha. O jogo gerou diversas 

problematizações. Pudemos trazer para registro, alguma delas, conforme norteia as figuras 

que seguem: 

 

FIGURA 10 – Jogo “Chegue às estrelas” e análise de jogada 
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Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Na figura 10, o aluno registra que é impossível chegar “a estrela” com o os valores (-

2) (+2) e operação (-). Portanto, para ele, é melhor eliminar um dado e jogar novamente. Se o 

aluno eliminar o (+2) ele deve tentar pegar o (+1) ou (+3), caso a estrela esteja a frente, no 

sentido positivo. Mas se a estrela estiver atrás, sentido negativo, outras opções é tirar a 

operação de divisão ( : ), relançando o de subtração (-), ou tentar tirar (-1) ou (-3). Em outra 

circunstancia Figura 11 e Figura 12, podemos ver uma situação problema, no qual, dois 

alunos distintos, optam por saídas diferentes. 

 

FIGURA 11 – Jogo “Chegue às estrelas” e análise de jogada do aluno A 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

FIGURA 12 – Jogo “Chegue às estrelas” e análise de jogada do aluno B 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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 Na situação problema sugerida, não há como, com o lançamento dos dados, atingir 

nenhuma das estrelas propostas.  

Um dos alunos (aluno A) optou por lançar dados novamente, para tentar chegar à 

estrela, ainda na mesma jogada. Já o aluno B optou por se aproximar da estrela. 

Estrategicamente, o aluno A tem razão em relação ao aluno B, porque o movimento 

sugerido pelo aluno B o deixa em mesma situação de antes do movimento. Ou seja, ele ainda 

vai ficar a uma casa de pegar uma estrela. Caso estivessem jogando em equipes, o aluno A 

poderia instruir um novo olhar estratégico para o aluno B. Todavia, é importante que os 

alunos explorem suas estratégias e percebam, por si só, que o tabuleiro pode favorecer novas 

jogadas. Por exemplo, o aluno B poderia ter razão, caso a nova disposição dele, no tabuleiro, 

o deixasse ainda “a uma casa de chegar à estrela”, mas na nova posição, ele também 

conseguisse ficar mais próximo “das outras estrelas” que na situação inicial.  

Ou seja, analisar onde esta o marcador, e perceber se o aluno imaginou o cenário com 

“a uma casa de chegar à estrela” sendo essa casa no sentido “negativo” ou “positivo”, pode 

levar o marcador a uma situação estratégica melhor, que é a posição “central” do tabuleiro. 

Mesmo sendo um jogo de caráter “competitivo”, os alunos demonstraram se ajudarem, 

e se divertirem, pelo registro imagético, pode-se perceber os alunos com gestos de 

“conversação” e “rindo”. A figura 13 demonstra que os alunos agruparam-se, sentaram no 

chão ou nas carteiras e se socializaram. 

 

FIGURA 13 – Jogo “Chegue às estrelas” e socialização dos alunos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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A respeito de alguns benefícios que os jogos matemáticos trazem, a partir do momento 

que são explorados com planejamento em sala de aula, Ribeiro (2008) baseado em Grando 

(2004) aponta que além do desenvolvimento de estratégias e de resolução de problemas, o 

jogo incita a participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento, bem 

como o desenvolvimento da criatividade e do senso crítico, da participação e da competição 

sadia. Ribeiro (2008) descreve que o jogo pode fazer o resgate do prazer em aprender. Na 

figura 14, podemos observar os alunos interagindo e jogando, como pode se acompanhar. 

 

FIGURA 14 – Jogo “Chegue às estrelas” e interação entre alunos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Para Smole, Diniz e Milani (2007, p.11): 

 

“[...] a interação entre os alunos, a socialização de procedimentos 

encontrados para solucionar uma questão e a troca de informações são 

elementos indispensáveis em uma proposta que visa a uma melhor 

aprendizagem significativa da Matemática.” 

 

Apoia-se a explicativa da autora, e acredita-se que os alunos também aprovaram a 

dinâmica do jogo, conforme expressa a figura 15: 
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FIGURA 15 – Jogo “Chegue às estrelas” e interação entre alunos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Na figura 15, o aluno relata que gostou do Jogo, que não mudaria nada no jogo, mas 

que se ele fosse fazer um jogo para ele, ele colocaria um tabuleiro maior. Interpreta-se que o 

aluno gostaria de mais possibilidades de jogadas e mais espaço para os marcadores, sugerindo 

assim, que ele não pensaria em jogar sozinho, mas em convidar outros players. Outro 

depoimento pode ser acompanhado na Figura 16: 

 

FIGURA 16 – Depoimento dos alunos sobre o Jogo. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

  

 Para facilitar ao leitor, foi transcrito o depoimento do aluno da Figura 16: “Sim, eu 

queria ter tido mais aulas assim. Eu gostei de brincar com meus colegas. A aula foi ótima, e 

eu adoreiiiiiiii.”. Nessa ocasião, interpretamos que os Jogos não podem ser ignorados para um 

ensino com mais motivação participativa do estudante.  

Quanto aos pontos fortes é que o jogo pode ser facilmente adaptável a outros 

conteúdos, o tabuleiro pode ser projetado para ofertar mais situações problemas e as regras 

podem ser manipuladas para lançamento repetitivo de mais dados, ou o lançamento extra para 

quem conseguir pegar estrela na rodada anterior, entre outras flexibilizações. Não obstante, o 

jogo coaduna com os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou seja, dá para auxiliar na 
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formação ética do aluno, enquanto um dos seis Temas Transversais. Ou seja, para os PCN 

(BRASIL, 1998), o ensino de Matemática deve contribuir na formação ética dos estudantes, à 

medida que direcionamos a aprendizagem dos conteúdos para o desenvolvimento de atitudes, 

como a confiança dos alunos na própria capacidade e na dos outros para construir 

conhecimentos matemáticos. O jogo também pode ser confeccionado com sucata, e isso pode 

dar ensejo a discussões sobre reciclagem ou cuidados com o meio ambiente.  

Como obstáculos, o professor deve estar ciente que atividades em grupo, sem 

direcionamento assistido de modo permanente, podem gerar muita conversação, desvio de 

concentração dos alunos, e fuga, nos diálogos, para temas alheios aos da aula. Todavia, em 

doses aceitáveis, a aula não se prejudica com essas variáveis. Outro agravante do jogo é 

quanto às regras do jogo. Os “turnos” da partida requer que todos os participantes estejam 

jogando em harmonia. Ou seja, quantos mais players estiverem no mesmo tabuleiro, mais se 

demorará para “completar o primeiro turno”. O jogo irá favorecer, obviamente, aquele player 

que tiver um turno a mais, que os demais, quando o tempo do jogo acabar. Portanto, vale 

reforçar e monitorar a quantidade de turnos que os jogadores estejam, para não haver um 

desfavorecimento quanto aos últimos que compõem a tabulação dos participantes do jogo. 

4ª aula – Jogo “Bingo com Números Inteiros” é, a nosso sentir, uma forma de 

substituir o “Exercício de fixação” por uma atividade Lúdica. Como pontos fortes, o jogo é 

facilmente confeccionável, pode se utilizar sucata, e tem potencial de abraçar outros 

conteúdos, além dos números inteiros. O jogo é, sob nossa perspectiva, da mesma família do 

jogo “Dominó” (adaptado para conteúdo) ou “Jogo da memória” (adaptado para conteúdo). 

De toda forma, enxergamos que o “Bingo” é mais fácil de ser confeccionado e pode envolver 

mais players ao mesmo tempo, sendo uma vantagem em relação ao Dominó ou Jogo da 

Memória.  

No Dominó, podem jogar no máximo quatro jogadores, e no jogo da Memória, no 

máximo dois players. Uma turma de muitos alunos cobraria do professor, confecção de 

muitas peças (caso do dominó) ou de muitos jogos de memória, pois teria que ser “um jogo” 

para “cada dupla possível da turma”.  

Pensando nisso, o Bingo é otimizável, uma vez que basta se elaborar cartelas e o 

sorteio favorece uma participação coletiva. Para essa aula, podemos advogar que ela terá uma 

“harmonização” maior de diálogos, pois todos devem ficar calados, ou atentos, para as 

“pedras sorteadas”. Assim, essa aula tem poder de promover o lúdico, sem necessariamente 

incitar conversações. O jogo também homogeneíza o tempo de jogada de cada player. Pois os 
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jogadores têm o tempo, de marcar na cartela, a pedra sorteada, antes do anúncio da nova 

pedra.  

Como obstáculos, o professor deve levar em conta da possibilidade do “passou 

batido”. Além disso, em geral, o bingo, diferente do Dominó e do Jogo da Memória, cobra um 

“prêmio”. A maioria dos jogos que utilizamos, incluso os que citamos como “Dominó” ou 

“Jogo da Memória” tem, culturalmente, o hábito de ser jogado sem requerer premiação. É o 

jogo divertido, pela própria ânsia de vencer. O Bingo tem essa deficiência, ele, culturalmente, 

esta associada a bonificações para o vencedor. Dessa forma, pode acontecer do professor 

precisar levar uma caixa de chocolate, propor um ponto em alguma atividade, ou outras 

variações de algo que possa agradar a turma, para dar aquele que vencer o jogo.  

Analisada nossas aulas propostas didaticamente, evoluiremos para as considerações 

finais do trabalho, que cita as contribuições da pesquisa, bem como, as possibilidades de 

futuros estudos que essa pesquisa pode ofertar.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, gostariamos de sugerir ao professor de Matemática, que procurassem 

utilizar materiais concretos que estão dentro da viabilidade econômica de todos. Confeccionar 

um jogo, como o “Ligue os pontos” ou “Chegue às estrelas”, não requer grandes 

investimentos, e salvo nossa pesquisa, pôde ofertar bons resultados dentro da sala de aula. 

Defendemos o uso desses materiais porque podem dar ao aluno a ideia mais precisa de 

aplicabilidade Matemática, auxiliando na contextualização e proporcionando prazer em 

praticar e refletir Matemática.  

Não obstante, aulas que incentivem pesquisa ou que tratem de uso de tecnologias de 

informação também tem seu caráter positivo e ainda não está em alta, de um modo geral, 

dentro da esfera escolar. Principlamente na realidade da cidade de Guarabira – PB. 

Julgamos que com esse modelo de trabalho de os conteúdos, de modo mais lúdico e 

prático, é possível contextualizável aplicação conteudista dando a oportunidade ao aluno de 

organizar as informações vista na disciplina do modo como ele achar melhor operacionalizar, 

valorizando assim o seu conhecimento prévio, sua autonomia e fazendo com que o mesmo 

sinta-se integrado e ativo no processo de aprendizagem. A partir dai, julgamos que é 

interessante introduzir os conceitos formais e dessa maneira, criar uma situação de maior 

aceitação do conteúdo, ao ponto de vista do aluno.  

Logo, acreditamos ter atingido nossos objetivos no que se refere a propor, executar e 

analisar uma proposta didática com uso de Jogos para abordar o conteúdo de Números 

Inteiros para uma turma do 8° ano. Foi conclusivo que os alunos participaram, gostaram da 

atividade e se dispuseram a refletir sobre a matemática que havia na proposta. Em outros 

termos, o nosso diagnóstico é que o uso do Jogo trouxe participação ativa e motiva da 

demanda de alunos, rendendo resultados satisfatórios, socialização e aprofundamento 

reflexões Matemáticas. 

A utilização desse recurso didático aparece como uma evidência sólida no processo de 

ensino aprendizagem, com poder de colaborar tanto ao docente, em seu exercício profissional, 

quanto para o discente, na construção de vetores éticos, como o discutido no capítulo três 

dessa obra.  

Temos ciência que o Jogo, aplicado ao ensino de Matemática, pode não ser algo novo, e 

que a Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, até a presente data, já possui grande 

acervo de literatura teórica sobre a importância dos jogos para o Ensino. Porém, nossa 

pesquisa fortalece esses dados e apresentou uma realidade de vida, quanto a experiência do 
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autor do presente estudo, sobre inexistência de jogos no ensino fundamental e médio, e o 

grande potencial que o jogo teve em dinamizar as ações escolares dos alunos do autor do 

estudo vigente, anos depois. Embora muito tenha se publicado e falado sobre a relação 

“matemática escolar” e “jogos”, ainda são substanciais e significativas o compartilhamento de 

resultados favoráveis a esse tema. 

Logo, do ponto de vista de contribuições desse estudo, traçamos: 

A) A turma alvo do estudo se beneficiou de duas aulas de nosso planejamento 

didático; 

B) A comunidade cientifica fica a par dos benefícios que o uso de Jogos traz para o 

ensino; 

C) A literatura acadêmica se fortalece um pouco mais com nosso estudo, que advoga 

e testemunha bons resultados do uso de Jogos. 

 Quanto à possibilidade de futuras pesquisas, sugeri-se a aplicação das quatro aulas 

propostas, em outras realidades, para catalogação e análise de novos resultados. Reforçamos 

que o jogo pode ser adequado a múltiplas realidades, e que o professor interessado em nossa 

pesquisa deve trazer nossa proposta para a realidade da instituição, demanda de alunos e 

recursos didáticos que ele tiver. 

Defendemos que a aplicação de jogos, como sugerido por nós, através de 

planejamento, pode trazer resultados positivos quanto a participação do aluno bem como abrir 

espaço para aperfeiçoamento de vetores transversais, como os discutidos pelos documentos 

oficiais de educação do Brasil, a valer PCN (BRASIL, 1998). 
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Youtube, disponível em <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-

dos-numeros-inteiros.htm> 

(acesso: 23/09/2018) 

 

Youtube, disponível em <https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-

inteiros.html>  

(acesso: 23/09/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lFtmTt9mmaY
https://www.youtube.com/watch?v=heZX8_ag8v4
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/o-surgimento-dos-numeros-inteiros.htm
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html
https://www.grupoescolar.com/pesquisa/origem-dos-numeros-inteiros.html
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1ª aula de jogos Matemáticos – Jogando com “Ligue os pontos”. 

 

 Objetivos: 

- Trabalhar operação com números inteiros; 

- Exercitar cálculos e elaboração de algoritmos vencedores; 

- Desenvolver a socialização do jogo. 

  Tempo: 50 minutos 

 Explicação à turma as regras do jogo. São elas: 

d) Cada jogador, de dois jogadores, no seu turno, faz um traço na horizontal ou vertical, 

ligando um ponto ao vizinho deste ponto. 

e) O jogador que conseguir fechar um quadrado colocará a inicial de seu nome no 

interior desse quadrado e poderá repetir mais um traço. 

f) Ganha o jogo quem tiver mais quadrados. 
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Após entenderem o jogo, o professor apresentará uma variação deste, com o tabuleiro 

da Figura 2. 

 

a) 

Cada jogador, de dois jogadores possíveis, no seu turno, faz um traço na horizontal ou 

vertical, ligando um ponto ao vizinho deste ponto. 

b) O jogador que conseguir fechar um quadrado colocará o valor do interior daquele quadrado 

na sua linha de pontos, para efetuar a expressão com números inteiros. 

c) Ganha o jogo quem tiver maior pontuação. 
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Perguntas com relação ao jogo 1 “Ligue os pontos”. 

A) Você perdeu alguma partida? Se sim, que jogada errada você cometeu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

B) Você descobriu uma forma de ganhar? Explique com suas palavras como é essa forma. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

C) Você gostou de jogar durante a aula? Gostaria de mais aulas assim? Achou chato ou 

entediante brincar com seus colegas? Dê sua opinião sobre a aula. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2ª aula de jogos Matemáticos – Jogo “Chegue às Estrelas”. 

 

 Objetivos: 

- Trabalhar operação com números inteiros; 

- Exercitar cálculos e elaborar estratégias de vitória; 

- Desenvolver a socialização do jogo. 

  Tempo: 50 minutos 

 Procedimentos didáticos: Explicar à turma as regras do jogo. São elas: 

a) Cada jogador, de até seis jogadores possíveis (depende do tamanho do tabuleiro e de 

quantos marcadores pode ter para representar cada player), no seu turno, lançará três dados, 

dois com números inteiros e um com operação. Ao final do lançamento, o player poderá 

relançar um dos dados a sua escolha. 

b) O jogador avança a quantidade de casas da expressão final montada. 

c) Vence quem, ao término de cinco turnos, tiver alcançado mais estrelas. 

Material: Dois dados com seus números expressos por (-1); (-2); (-3); (1); (2) e (3) e um dado 

com as operações (+); (-); (x); (:); (?) e (perdeu a vez) 

 As operações são autoexplicativas e os números também. As únicas faces do jogo que 

tem regras diferenciadas são:  

- Face (?): Carta coringa, o jogador escolhe a operação que quiser;  

- Face (perdeu a vez): Perderá automaticamente o turno. Se necessário, na escolha do dado 

para ser relançado, pode optar por esse e tentar não invalidar seu turno.  

 O Tabuleiro pode ser como o da Figura 3 que segue.  
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Sugere-se que os jogadores contabilizem seu sucesso por “turnos”. Em cinco turnos 

completos, quem tiver passado por mais estrelas, será o campeão.  

Espera-se que os alunos joguem e contabilizem mentalmente suas jogadas para 

mensurar se vale a pena relançar o dado ou não, e caso positivo, que dado deve ser relançado. 

Para gerar mais pressão nos jogadores, pode ser usada uma ampulheta ou um marcador de 

tempo, que force o jogador a tomar uma decisão em 30 segundos ou ele passará o turno. O 

jogo naturalmente forçará várias situações problemas de tomadas de decisão que podem fazer 

a diferença para vitória.  
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Perguntas com relação ao jogo 2 –( Jogo “Chegue às Estrelas”.) 

 

A) Qual a melhor condição de dados que o jogo pode ofertar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

B) Você está a uma casa de pegar uma estrela e os dados deram (-2) (+2) e (-). Qual o melhor 

movimento que você pode fazer e por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

C) Você está a uma casa de pegar uma estrela, a cinco casas negativas de pegar outra estrela e 

a sete casas positivas de pegar outra estrela. Os dados deram (-2) (+2) e (-). Qual o melhor 

movimento que você pode fazer e por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

D) Você gostou desse Jogo? O que poderia ser melhorado nele em sua opinião? Você é capaz 

de elaborar um tabuleiro ou dados melhores para esse jogo? Qual sua proposta e por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª aula de jogos Matemáticos– Jogo “Bingo com Números Inteiros”. 
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 Objetivos: 

- Trabalhar operação com números inteiros; 

- Exercitar cálculos; 

 Tempo: 50 minutos 

 Explicação à turma das regras do jogo. São elas: 

a) Cada jogador receberá duas cartelas com expressões de números inteiros. 

b) Serão sorteados números inteiros ou outras expressões com números inteiros. 

c) Vencerá aquele que fechar primeiro todas as correspondências de números. 

 Material: Cartela com números inteiros e expressões numéricas, urna para sorteio. 

Obviamente haverá valores correspondentes. Logo, se na cartela da pessoa houver [(-3) 

x (2)] e [(-3) + (-3)] e, por ventura, tenha sido sorteado o [(-6)], o jogador só poderá eliminar 

uma das casas, esperando ser sorteado um novo correspondente idêntico para eliminação da 

outra casa. Ou seja, nosso jogo não prende alguém por “passar batido14”. 

Observação: Registrar os cálculos no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas com relação ao jogo 3 ( Jogo “Bingo com Números Inteiros”) 

 

                                                 
14 Expressão usada quando alguém, por descuido, deixa de registrar uma peça na cartela, e já não poderá mais 

bater o jogo, porque as peças não se repetem. 
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A) Qual foi à parte mais difícil do Jogo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

B) Quem você acha que tinha mais chances de ganhar e por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

C) Você acha que conversar, se distrair, pode atrapalhar durante o bingo? Explique com suas 

palavras. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

D) Teve alguma coisa que você gostou no Jogo? Se sim, diga o quê, se não, diga do que não 

gostou. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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