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RESUMO 

 

A presente pesquisa visa Analisar os impactos que o uso do jogo Matix pode 

proporcionar aos alunos do 7° e 8° ano de uma escola da rede estadual de ensino da 

cidade de Mamanguape – PB, no que se refere a participação em sala de aula. Para 

obtenção de resposta a esse objetivo, nos lançamos a descrever a experiência da 

disciplina de Estágio Supervisionado III, pois essa foi de grande valia para nos projetar 

a inserção do jogo na sala de aula, bem como sondar a participação das turmas de 7° e 

8° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Antonio Garcez . Para isso, 

tecemos nossas observações e apresentamos o jogo Matix. A partir dele, analisamos 

situações didáticas no que se refere o aproveitamento do jogo para o exercício de 

operação com Números Inteiros. Para efetivação desses objetivos, nos lançamos a uma 

pesquisa descritiva de cunho qualitativo. No que se refere o registro e as observações, 

adentramos em uma pesquisa-ação. Entre vários autores pesquisados, destacamos Brasil 

(1998), Smole, Diniz e Milani (2007). Concluímos que o jogo trouxe respostas positivas 

a dinâmica escolar, no que se refere a maior participação da turma. Como 

encaminhamento de pesquisas futuras, sugerimos o jogo Matix em outras escolas da 

região ou maiores aprofundamentos no conteúdo, que pode envolver operações mais 

complexas com outros conjuntos numéricos.  

 

Palavra Chaves: Matix, Números Inteiros, Participação. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze the impact that the use of game Matix can provide 

students of 7th and 8th grade at a school of municipal schools in the city of 

Mamanguape - PB, as regards participation in the classroom. To obtain response to this 

goal, launched in describing the experience of discipline Stage Supervised III, because 

that was valuable to design the insertion of the game in the classroom, as well as probe 

the participation of groups of 7th and 8th year of school Antonio Garcez. For this, we 

weave our observations and present the Matix game. From it, we analyze teaching 

situations regarding the use of the game for the year of operation with whole numbers. 

To realize these goals, we introduced ourselves to a descriptive qualitative research. As 

regards the registration and observations, we enter an action research. Among various 

authors surveyed highlight Brasil (1998); Smole, Diniz and Milani (2007). We conclude 

that the game has brought positive responses to school dynamics, with regard to greater 

class participation. As forwarding future research, Matix suggest the game in other 

schools in the area or larger deepened in content, which may involve more complex 

operations with other numerical sets.  

 

Keywords: Matix, Integer Numbers, Participation. 
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MEMORIAL 

 

 

A importância do memorial se faz pertinente porque pode auxiliar o leitor da 

pesquisa a identificar as influências que o autor traz, da vida dele, consigo, para as 

conclusões do trabalho. 

 

Considerações acerca do autor 

 

Sou João Luiz Galvão de Carvalho, filho de Luiz Fernandes de Carvalho e 

Maria das Graças Galvão de Carvalho residente na cidade de Mamanguape
1
, nasci em 

23 de junho de 1990, em um sábado, às 19 horas e 35 minutos, na cidade de 

Mamanguape, onde resido até hoje com minha família. 

 Nas séries iniciais, como maternal, pré-escolar e alfabetização, estudei em 

escola particular próxima a minha casa. Dos três aos cinco anos, após concluir essa fase, 

minha mãe me matriculou em uma escola pública localizada em Mamanguape, chamada 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez, porém quando ia me 

matricular na 1ª série do ensino fundamental, a diretora da escola disse que só poderia 

cursar a 1ª série aos sete anos de idade. Na situação eu só possuía cinco anos, mesmo 

sabendo ler, fui obrigado a cursar novamente as séries iniciais, não tive dificuldades 

nessa etapa, pois já estava bem avançado em relação aos outros colegas de classe. Com 

o passar dos anos eu pude cursar a 1ª série. 

Nessa etapa minha mãe optou por me colocar em reforço escolar, com minha 

Tia, Maria Aparecida Dantas Galvão, que morava próxima a minha casa. Eu gostava 

muito da Professora que tinha na 1ª série, até hoje me lembro do nome dela, Professora 

Fátima, ela me ensinou também a 2ª série, mas infelizmente, durante o curso ela veio a 

falecer e isso me deixou bastante triste. Entretanto, aprendi muito naquele ano, enquanto 

ainda estive com ela. 

Depois de começada a 2ª série, com uma nova Professora, chamada Célia, por 

coincidência, uma professora que já havia me ensinado no pré-escolar. Senti-me a 

vontade, também gostava bastante dela, vários alunos estudavam comigo desde os anos 

                                                           
1
 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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iniciais, por esse motivo gostava também da turma, que tinha familiaridade com a 

referida professora. Sem dificuldades fui aprovado para a 3ª série, era então uma nova 

série, porém minha Professora era a mesma. Por ser um aluno dedicado e bastante 

esforçado tive bom aproveitamento no caminho a 4ª série, nessa fase tive uma nova 

Professora chamada Penha, uma Professora bastante criativa e de pulso firme, lembro-

me da primeira semana de aula em que ela pediu para todos da turma ler o primeiro 

capítulo do livro, sendo que ao decorrer da leitura ela escolhia um para continuar, foi ai 

que em uma parte da leitura ela apontou para mim, comecei a ler, porém no texto existia 

uma parte que era uma música, foi ai que me perdi completamente na leitura do texto, 

ela brigou comigo e acabei chorando, fiquei com medo dela, mas depois percebi que era 

o jeito dela e procurei me acostumar com isso, foi uma série bastante proveitosa em que 

eu aprendi muito com a Professora Penha.  

Gostei muito dos professores que tive a oportunidade de conhecer durante esse 

caminho, uma nova etapa começou da 5ª a 8ª série, porém na mesma escola, não mudei 

muito, continuava sendo o aluno dedicado e esforçado das séries anteriores. Essa era 

uma nova caminhada em que eram vários professores, um para cada disciplina, levei um 

pouco de tempo para pegar o ritmo, sentia um pouco de saudade das séries anteriores 

em que era apenas um professor para cada turma. Mas, consegui me acostumar com 

essa nova etapa, tendo assim bom desempenho nesse longo percurso, acabei me 

encontrando com alguns professores que já haviam me ensinado nas séries anteriores.  

Lembro de que gostava muito da escola, porém, quando estava concluindo a 8ª 

série, estava triste por ter que sair da escola, pois a mesma não possuía ensino médio, já 

estava conformado, mas no final do ano, não só eu, como todos da turma, ficamos 

felizes, pois recebemos a notícia que a escola foi contemplada com o ensino médio e 

iríamos ser os primeiros alunos da história da escola a cursar o ensino médio. Notícia 

que deixou os alunos, pais e todos os funcionários da escola extremamente felizes.  

Minha família gostou muito da notícia principalmente eu, que tinha o desejo de 

terminar os meus estudos na mesma escola. Começou uma nova e importante fase, 

concluir os estudos, ou seja, ser aprovado no 1°, 2° e 3° ano do ensino médio, sempre 

tive o objetivo de ser aprovado a cada ano, e procurava não ter que fazer provas finais, 

ou seja, ser aprovado por média em todas as disciplinas, a cada ano era uma meta a ser 

cumprida, sempre com a presença dos meus pais me acompanhando nos estudos. Minha 

mãe sempre me aconselhava a não faltar à escola, e esse é um conselho que levo até 

hoje. 
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A escola era considerada uma das melhores da cidade e servia como espelho 

para as outras escolas, uma das suas principais características era que os professores 

dificilmente faltavam contribuindo para uma formação melhor do estudante e até 

mesmo incentivando a clientela. 

Tive bons professores no ensino médio, eles eram dedicados com os alunos e 

queriam a nossa aprovação no vestibular. Não mudei, continuei a ser um aluno quieto, 

esforçado, dedicado e sempre respeitava meus professores.  

Contudo, consegui êxito no ensino médio. Nossa turma era extremamente 

unida, pois a maioria já tinha estudado junto mais de duas vezes em séries anteriores e 

quando chegava a hora de concluir o 3° ano do Ensino Médio, todos ficaram felizes, 

porém tinha o lado triste da história, iríamos nos separar e cada um iria tomar o seu 

rumo na vida. Nesse momento era bastante visível a indecisão, quando se referia à 

opção de curso no vestibular. 

Eu decidi por escolher o curso de Licenciatura em Matemática, mesmo com 

bastante indecisão, mas tinha alguns motivos para fazer essa escolha, o principal deles, 

era que nas séries anteriores do fundamental eu era muito bom na disciplina de 

Matemática, já no ensino médio eu dei uma baixa no meu rendimento dessa disciplina. 

Portanto, resolvi voltar a ser bom em Matemática, ou seja, voltar a gostar da 

Matemática, mesmo sabendo que iria ter dificuldades no curso, se fosse o caso de uma 

aprovação no vestibular em 2008. E foi o que aconteceu, fui aprovado na primeira, 

segunda e terceira prova do Processo Seletivo Seriado (PSS), fiquei aguardando o 

resultado oficial, que foi divulgado em Janeiro de 2009. Recebi a notícia por um amigo, 

o mesmo relatou que eu fiquei na décima nona posição. 

Embora não estivesse seguro que realmente era o curso que queria, fiquei 

muito feliz por saber que iria ingressar em um curso superior, pois tinha esse sonho de 

continuar a estudar depois que acabassem os estudos. Porém as aulas na Universidade 

iriam começar apenas em agosto de 2009. Foi ai que decidi trabalhar em um 

supermercado durante esse tempo sem aulas, foi um período que aprendi muito e ganhei 

bastante experiência de vida, pois foi com esse trabalho que aprendi que é preciso 

estudar pra ser alguém na vida, eu trabalhava muito e ganhava pouco, mas aquele pouco 

que ganhava eu sabia dar valor, lembro-me de algumas vezes que larguei de meia noite 

e deveria estar no outro dia de 06 da manhã no trabalho. 
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As aulas na Universidade Federal da Paraíba, campus IV, Litoral Norte, na 

cidade de Rio Tinto
2
. Teve início em agosto de 2009. Foi ai que decidi trabalhar no 

supermercado apenas pelo turno da manhã, para ter tempo para me dedicar a Faculdade. 

Começava então o 1° período de Licenciatura em Matemática com cinco matérias a 

serem pagas. Foi um período bastante difícil pra mim, pois tinha muita dificuldade em 

relação aos conteúdos apresentados pelos professores, principalmente conteúdos das 

matérias referentes à Básica II e Cálculo I, mesmo diante das dificuldades não desisti, e 

consegui aprovação em três matérias, argumentação, metodologia do trabalho científico 

e Básica I, porém fui para prova final em outras duas matérias, Cálculo I e Básica II. 

Esforcei-me estudando para final e consegui a aprovação em ambas as matérias.  

Era Natal, e meu natal foi de extrema felicidade, pois consegui me superar no 

curso. Consegui aprovação em todas as matérias do primeiro período, foi o período mais 

difícil do curso. Decidi não trabalhar mais no supermercado, e me dedicar inteiramente 

a Universidade. Caminhei para o próximo período, neste caso o segundo período, em 

que comecei a organizar melhor o tempo de estudo, aprendi a estudar com mais 

frequência e me preparar melhor para as provas, mesmo assim, pensei seriamente em 

desistir do curso e tentar outra opção no vestibular de 2010.  

No decorrer do 2° período, estava me dando bem, até mesmo por estar me 

esforçando bem mais do que no 1° período, consegui ser aprovado em quatro 

disciplinas, indo para prova final apenas em Cálculo II. Estudei muito e consegui a 

aprovação, considerada, por mim mesmo, quase que impossível.  

Fiz o PSS (2010) e optei por Pedagogia, fui aprovado nas provas e fiquei em 

vigésimo terceiro lugar. Porém, estava caminhando para o 3° período, logo tive que 

decidir entre os dois cursos, decidi então realmente prosseguir no curso de Licenciatura 

em Matemática, pois me sentia como um vitorioso e estava bastante confiante diante do 

caminho já percorrido. Não senti dificuldades no 3° e 4° período, chegando até mesmo a 

me inscrever para dois projetos: “curso pré-universitário litoral norte”, sendo 

ministrante da disciplina de Matemática e também “Programa de iniciação a Docência 

(PROLICEN/UFPB)”. Estava caminhando para o 5° período me sentindo mais 

preparado por ter ganhado mais experiência, não tive problemas fui aprovado em todas 

as disciplinas. 

                                                           
2
 É um município brasileiro localizado na próximo a Região Metropolitana da grande João Pessoa, estado 

da Paraíba. Sua população em 2012 foi estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em 23.431 habitantes, distribuídos em 466 km² de área. 
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Em 2012, ganhei uma grande oportunidade de poder lecionar a disciplina de 

Matemática na escola onde estudei, chamada Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Umbelina Garcez, nela fiquei responsável pelo 8° e 9° ano nos turnos da manhã e tarde, 

fiquei muito feliz por voltar ao colégio agora como professor, e por ter ganhado essa 

oportunidade, pois já estava no 6° período e ainda não tinha vivenciado essa 

experiência, lá encontrei várias professoras que já haviam me ensinado séries anteriores 

como, Penha, Célia, Cida, Valdilene, Jaqueline entre outras. Elas ficaram muito 

contentes ao me ver, estava no 6° período, resolvi me inscrever para outro projeto: o 

“Programa institucional de bolsas de iniciação a docência (PIBID)” e participei dele 

durante seis meses, foi também nesse período que conheci minha primeira reprovação 

no curso, na matéria “Introdução à Análise”.  

Senti-me muito triste, pois tive que sair do projeto, pelo fato do mesmo não 

aceitar reprovação, mesmo assim caminhei para o 7° período. Gostei muito da 

experiência vivida como professor no ano de 2012, mas como era contratado fiquei na 

expectativa de continuar ou não exercendo a função de professor de Matemática no ano 

de 2013, estava tudo se encaminhando para continuar, pois já estava marcada a data de 

início das aulas que seria no dia 5 de fevereiro, porém no dia 2 de Fevereiro de 2013, 

recebi a péssima notícia que não iria continuar trabalhando na escola, devido a entrada 

de quatro concursados na área de Matemática. Logo, tive que deixar o cargo. Fiquei 

muito triste, queria muito ter continuado. Mas continuei o percurso na Universidade e 

conclui o 7° período sem dificuldades sendo aprovado em todas as matérias.  

No dia 18 de abril de 2013, recebi uma notícia que iria continuar a ensinar, mas 

dessa vez em escola diferente, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio 

Garcez, localizada em Pindobal – Mamanguape, ficando responsável pelas turmas do 

ensino fundamental, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º ano no turno da manhã. Fiquei bastante feliz, 

não só por estar trabalhando, mas também por poder exercer o papel de professor de 

Matemática novamente e ganhar cada vez mais experiência nessa área.  

Continuei o percurso para o 8º período, foi nesse período que decidi me 

inscrever para o processo de seleção para monitores do departamento de ciências exatas, 

na tentativa de ser aprovado na seleção para ser monitor da disciplina de Laboratório I, 

estudei bastante e consegui ser aprovado, o contrato do programa de monitoria ia se 

estender por dois períodos, como eu estava no 8º período, o contrato iria até o 10º 

período. Depois de 4 meses de esforço e dedicação consegui ser aprovado em todas as 

disciplinas do 8º período. 
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Foi ai então que começou o penúltimo período, ou seja, o 9º, eu voltaria a 

enfrentar a disciplina que me reprovou no 6º período. Eu estava muito nervoso por ter 

que enfrentar esse desafio, porém, não tinha mais como adiar esse encontro, foi ai que 

tive que me dedicar para, dessa vez, a história ser diferente daquela escrita 

anteriormente. Foi difícil, estudei bastante, porém minha primeira nota foi baixa, não foi 

diferente, me dediquei bastante para a segunda avaliação, mas não consegui obter uma 

nota positiva. Estava triste, porém sabia que nada estava perdido e que poderia reverter 

essa situação incomoda, me esforcei para a terceira avaliação, foi ai que consegui uma 

nota muito boa, conseguindo reverter um quadro que estava bastante difícil e 

consequentemente, obtive a aprovação na disciplina. Fiquei bastante feliz, pois estava 

com a sensação de missão cumprida. A disciplina que mais tive trabalho foi Análise, 

pois nas demais consegui ter um bom desempenho. 

Caminhei então para o 10º e último período, foi aí que o contrato da monitoria 

acabou e para continuar a ser monitor da disciplina de Laboratório I eu precisava me 

inscrever para um novo processo seleção para monitores, me inscrevi, fiz a prova e fui 

novamente aprovado, fiquei muito feliz por poder continuar  ser monitor de uma 

disciplina que me identifico. 

Nesse período estou cursando as disciplinas de TCC e Estágio IV, espero ser 

aprovado em ambas e consequentemente finalizar o curso de forma proveitosa, foram 

muitos dias da minha vida dedicados em todo esse percurso do curso. Espero que nesse 

último período eu possa fazer um bom trabalho, ou seja, consiga terminar o curso de 

forma correta.  

Em toda minha experiência vivida no Ensino Fundamental I e II e no Ensino 

Médio não conheci nenhum tipo de jogo em nenhuma disciplina. Dessa forma, ao ter 

contato com o jogo no Ensino Superior, me encantei pela temática e pela metodologia. 

O meu primeiro contato, de forma significativa, com jogos na Universidade foi no 4º 

período, através do projeto Programa de iniciação a Docência (PROLICEN/UFPB), foi 

nesse projeto que estudei e me deparei com vários jogos, a partir daí, comecei a me 

identificar com jogos matemáticos. Minha segunda experiência foi através do projeto, 

Programa institucional de bolsas de iniciação a docência (PIBID), onde tive uma 

passagem bem curta de seis meses, porém pude trabalhar com alguns jogos 

matemáticos. Algumas disciplinas na Universidade como, Laboratório I e II e Estágio I, 

II, III e IV me fizeram me identificar com o jogo como ferramenta de auxílio ao ensino, 

foram nelas que pude estudar um pouco sobre jogos e conhecer esse material didático de 
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forma melhor e mais específica, já nas disciplinas de Estágio III e IV pude botar em 

prática tudo o que eu aprendi sobre jogos, através da minha intervenção. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

 

 Nesse capítulo apresentamos a estrutura do trabalho bem como o destaque aos 

pressupostos Teórico-Metodológicos e os objetivos da pesquisa. 

 

1.1 - Justificativa: 

 

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

foi bastante pobre, e como nos cativamos pela proposta, ao termos conhecimento dela 

no ensino Superior, nos lançamos ao questionamento dos impactos que a metodologia 

poderia ofertar a sala de aula. Como será melhor descrito, foi na intervenção de Estágio 

Supervisionado III que tivemos nossa primeira oportunidade de vivenciar o jogo em 

sala de aula. Dessa forma, pudemos constatar que experiências significativas provindas 

dessa metodologia de ensino-aprendizagem, podem render bons frutos. Justificando 

assim, as bases de nossa intenção de pesquisa. 

Também é sabido, que hoje, o ensino perpassa por constantes modificações. 

Essas modificações estão associadas às necessidades atuais e emergentes da demanda 

que a sociedade requer. O ensino da Matemática também acompanha este contexto. 

Com tantas mudanças que ocorreram na educação, chegamos à atualidade refletindo 

cada vez mais sobre a necessidade de rejuvenescermos as formas pedagógicas que 

adotamos nos ambientes escolares, sendo necessárias práticas que possibilitem um 

maior entendimento aos estudantes com relação ao conhecimento, em especial, da 

Matemática.  

Além disso, o ensino conteúdista, mesmo que importante, não se vale apenas por 

si só. Se faz necessário formar cidadãos e essa necessidade atual é respaldada em 

documentos oficiais de Educação de nosso país, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que citam: 

 

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, 1998, p.5) 

 

Dessa forma, nos questionamos: como auxiliar na formação do cidadão através 

do ensino e da construção do conhecimento matemático referente a metodologias de 

ensino da Matemática? 
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Pensando em contribuir no cenário científico com uma resposta a esse 

questionamento, nos lançamos ao uso do jogo, como otimizador da ideia de se trabalhar 

a Ética, e visando atrair a participação do aluno para as aulas de Matemática.  

Ademais, optamos pelo conteúdo dos Números Inteiros, pelo fato de observamos 

em nossa prática, enquanto professor e estudante, mesmo que de modo informal, uma 

grande dificuldade encontrada pelos alunos do Ensino Fundamental no entendimento 

das operações, sobretudo de adição e subtração, dos Números Inteiros. A maioria dos 

estudantes deste segmento de ensino, vislumbrado por nossa prática, enquanto 

estagiários das disciplinas de Estágio Supervisionado III e IV, bem como professor de 

alguns anos escolares, apresentaram muitas dificuldades quando estão diante de 

conteúdos que envolvem essas operações básicas, com números negativos, sobretudo no 

7° ano, onde eles são apresentados a este conjunto numérico e precisam compreender, 

ao final deste período letivo, que o conjunto dos Números Inteiros é uma ampliação dos 

Números Naturais. 

Neste contexto, o aluno precisa entender que é necessário aprender sobre 

números inteiros, pois se trata de um conteúdo essencial para estudos futuros e para seu 

próprio uso na sociedade. Deste modo, para que isso ocorra, o professor deve trabalhar 

com situações contextualizáveis e atividades que motivem os estudantes ao 

aprendizado. Ao demonstrar o conceito dos Números Inteiros, o professor deve deixar 

claro para o estudante onde ele pode ser aplicá-lo, ou seja, as situações envolvendo 

movimentações bancárias, altitudes, temperaturas, saldo de gols de uma determinada 

equipe de futebol, entre outras. Situações desse quilate devem ser exploradas nesta fase 

inicial das tarefas. Todavia, julgamos que o ato de jogar certo jogos, também podem ser 

elementos que contextualizam a necessidade de se trabalhar os números inteiros, para 

algo aplicável, frente os alunos. 

Ainda assim, também observamos muitas referências de contextualização (ou 

pseudocontextualização
3
) dos elementos supracitados, já trazidos nos livro didáticos 

(que muitas vezes são ignorados pelo professor enquanto regem suas aulas). Se 

tornando uma evidência não explorada pelo professor. A título de exemplo, expomos a 

figura 1 a seguir: 

 

                                                           
3
 Para nós, a pseudocontextualização é quando não há um contexto profundo ao tema em estudo, muitas 

vezes apenas mencionado e acompanhado de um texto que visa ilustrar uma situação superficialmente.  
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Figura 1 – Contextualização dos números inteiros. 

Fonte: IMENES, L. M., LELLIS, M. Matemática – 6ª série. São Paulo, 2000. 

 

É de nosso ponto de vista, que mesmo sendo bastante pertinente associar dívidas 

bancárias como contexto para o ensino de números inteiros, é possível que o aluno não 

se identifique com o cenário apresentado, por ele não fazer movimentações de contas, 

ou talvez, não ter acompanhado, através dos pais ou responsáveis, idas a bancos. 

Dessa forma, passamos a defender que o jogo, que mescle a operacionalização 

dos números inteiros, possa ser um bom exercício que auxilie na contextualização do 

conteúdo, para o aluno, associado às contribuições que o jogo traz consigo, como um 

elemento motivacional em conjunto da prática e reflexão da ética.  

  Também é um dos problemas na discussão do conteúdo dos Números Inteiros 

em instituições de ensino, o fato de haver pouco material didático produzido para este 

conjunto. Os recursos didático-metodológicos ainda são desconhecidos de muitos 

profissionais de Matemática que, muitas vezes acreditam que só apresentando as regras 

de sinais e com aulas expositivas vão formar o conceito dos Números Inteiros nos 
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estudantes, fato esse que é comprovado em diversas pesquisas, como apontam Smole; 

Diniz; Milani (2007) ou Ribeiro (2008). Os mesmos autores defendem o uso do jogo 

como um elemento positivo aos muros da sala de aula. 

 
[...] 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). 

 

Logo, entendemos como pertinente uma proposta de trabalho que encaminhe a 

construção e a aplicação de um material didático para a exercitação dos números 

inteiros através da operação de adição e subtração, que possa se contextualizar com a 

prática do aluno e ao mesmo tempo ser respaldado nos documentos oficiais de 

educação, quando esses versam sobre a necessidade de se formar cidadãos éticos. 

 

 1.2 - Objetivos 

  

 Geral: Investigar os impactos que o uso do jogo Matix pode proporcionar aos 

alunos do 7° e 8° ano de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de 

Mamanguape – PB, no que se refere a participação em sala de aula. 

     

Específicos: 

- Citar a experiência da disciplina de Estágio Supervisionado III; 

- Verificar a participação das turmas de 7° e 8° ano da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Professor Antonio Garcez; 

- Apresentar o jogo Matix; 

- Avaliar, através de situações didáticas, o aproveitamento do jogo para o 

exercício de operação com Números Inteiros. 

 

1.3 - Pressupostos Metodológicos. 

 

 As consequências da forma como abordamos o conteúdo trabalhado na 

intervenção de Estágio Supervisionado III acarretou em reflexões positivas para a sala 

de aula. Acreditamos 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.  
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 Dessa forma nos instigamos a pensar abordagens, envolvendo a contextualização 

através do jogo, para exercitar as operações de soma e subtração com números inteiros, 

em duas turmas de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Mamanguape – 

PB. 

 A fim de chegarmos a esse ponto com respaldo positivo e se valendo 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" (Severino, 2002, p.73), nos 

lançamos a uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo.  

Identificamos que a metodologia utilizada na construção deste trabalho pode ser 

classificada, a partir do ponto de vista sobre a forma de abordagem do problema, como 

qualitativa, pois considera que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, ocorrendo uma interpretação dos fenômenos e a atribuição de seus significados. 

Por sua vez, também se caracteriza como pesquisa descritiva, pois visa descrever, a 

partir dos fatos observados, as principais características desencadeadas nos discentes ao 

utilizar um jogo matemático como proposta metodológica de ensino do conteúdo de 

adição algébrica de inteiros. 

Segundo Gil (2010) a pesquisa descritiva tem o objetivo de analisar fatos e 

fenômenos fazendo uma investigação inicial se a realidade pesquisada está interessada 

em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-

los. 

Quanto à análise dos dados, esse estudo caracteriza-se por ser do tipo pesquisa 

ação, o que é definida por Gil (2010) como sendo um tipo de pesquisa social 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 da comunidade, no nosso caso, a participação do 

aluno, nas aulas de matemática em conjunto com a construção de um contexto próximo 

a realidade do aluno, para o exercício da operação de adição e subtração dos números 

inteiros.  

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

alunos de uma turma do 7° e uma turma 8° ano do Ensino Fundamental de uma escola 

da rede estadual de ensino da cidade de Mamanguape – PB. 

A pesquisa ação foi constituída de três fases: Verificação do perfil e dos 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre a temática em questão. Vislumbradas por 
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nossas observações de rotina. A segunda fase consistiu na apresentação e utilização do 

Jogo Matix no trabalho de exercitar com contexto o conceito da adição e subtração de 

Números Inteiros. Esta fase foi a mais longa e demandou mais tempo do investigador 

junto aos estudantes. E a terceira e última fase foi a verificação dos resultados, através 

de situações didáticas que envolveram a temática em questão para averiguarmos o 

desenvolvimento dos estudantes após a utilização do jogo, essa se sobressaiu de maneira 

mais sistematizada no sétimo ano, por se tratar de uma turma com menor número de 

alunos, diante disso a conclusão da verificação dos resultados foi concluída de forma 

mais rápida no sétimo ano. Vale destacar que, devido ao tempo, que coincidiu com a 

época de férias dos alunos, a cronologia da pesquisa teve que ser adaptada. Entretanto, 

como somos professores responsáveis pela turma, aferimos os resultados da dinâmica 

que o jogo Matix ofertou de modo informal, sem maiores sistematizações, balizados na 

observação e conhecimento rotineiro com a turma em questão. 

Nosso questionamento teoria foi a de que contextualizar a Matemática pode ser 

uma saída para trazer o interesse do aluno a tona e é uma forma de aproximar o aluno da 

elaboração mais eficiente de conceitos necessários para o desenvolvimento da 

Matemática. Posturas como essas, devem deixar a turma mais interessada na 

participação em sala de aula.  

Além disso, também cremos que seria uma importante contribuição, na área 

escolar, sugerir a inserção de jogos, para promover contextualização, situação problema, 

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

maior efetivação das indicações dos documentos oficiais de educação do Brasil, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), sobretudo no que se refere à 

construção de cidadãos éticos.  

 

1.4 – Estrutura do Trabalho. 

 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em quatro capítulos: 

Inicialmente tecemos considerações sobre a vida do pesquisador do trabalho e 

em seguida escrevemos o primeiro capítulo, Introdução: Nesse capítulo expomos 

algumas considerações sobre nosso trabalho no que tange fundamentos teórico-

metodológicos, objetivos e justificativa da pesquisa. 

O segundo: Experiência de Estágio: O berço do nosso insight, trata de nossa 

experiência de intervenção ofertada pela disciplina de Estágio Supervisionado III. 
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Detalhamos as atividades dessa intervenção e enfatizamos sua importância para nos 

lançarmos a pesquisa de nosso trabalho sobre jogos. Graças a essa experiência relatada, 

nos debruçamos a reflexões que pudemos converter em uma nova intervenção para sala 

de aula, com recurso do jogo Matix explorando a participação e o envolvimento da 

turma.  

O terceiro: Relatos de uma Experiência com o Jogo Matix visa dar espaço para o 

professor repensar uma prática alternativa ao modelo tradicional que convide a 

participação da turma. Nesse capítulo relatamos uma experiência nossa e 

fundamentamos, teoricamente, os pontos positivos da metodologia que utiliza-se de um 

recurso material como o jogo.  

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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2.0 - EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: O BERÇO DO NOSSO INSIGHT 

 

 O Objetivo desse capítulo é apresentar a experiência oportunizada pela 

disciplina de Estágio Supervisionado III. A referida disciplina, ofertada pela 

Universidade Federal da Paraíba, foi de grande importância para realização de nossa 

pesquisa. Nesse capítulo, iremos expor, de forma resumida, nossa intervenção com uma 

turma do Ensino Fundamental, abordando o conteúdo de Potenciação e Radiciação.  

 Essa experiência foi bastante positiva, pois, graças a ela, nos interessamos em 

tentar criar ligações no que se refere a contextualização do exercício Matemático para a 

realidade do aluno. Para isso, e para realização de nossa pesquisa, optamos por nos 

submetermos a uma nova intervenção em sala de aula, dessa vez com o conteúdo de 

Números inteiros, abordando as operações de adição e subtração.  

 Essas duas experiências, embora limitada pela variável de tempo, foram capazes 

de instigar ideias que poderiam ser úteis para aplicação em sala de aula, por poderem, 

em nossa opinião, promover uma conexão mais eficiente entre o uso do jogo e a prática 

da matemática, como fonte contextualizadora. 

 Abaixo, apresentamos a experiência realizada na disciplina de Estágio 

Supervisionado III. 

 

2.1 – O insight proporcionado pela Experiência do Estágio Supervisionado 

 

 Em nossa experiência de Estágio Supervisionado III, utilizamos, pela primeira 

vez em nossa prática docente, um jogo em sala de aula. Os impactos foram os mais 

positivos possíveis. Balizados nessa experiência, resolvemos investigar uma nova 

aplicação de jogo e sondar, mesmo que de modo informal, as variações de participação 

da turma. Sendo assim, julgamos pertinente expor a experiência de Estágio 

Supervisionado III, por ela fazer parte dos primeiros passos que demos em nossa 

pesquisa e intervenção envolvendo jogos e contextualização. 

É da nossa interpretação que o ministério da educação nos norteia para uma 

educação básica vinculada às necessidades diárias do ponto de vista da formação do 

cidadão, e que para isso, é necessário uma preparação e uma visão ampla para que 

possamos integrar e contribuir, para nosso próprio crescimento, e para o crescimento da 

sociedade em que vivemos, valores éticos e morais, nas demandas escolares.  
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Dessa forma, planejamos aulas que abordassem o conteúdo de Radiciação e 

Potenciação, a fim de proporcionar uma visão de que os conteúdos vistos em sala de 

aula têm uma aplicação prática no nosso dia a dia. Ainda nesse ponto de vista, que é a 

Matemática voltada para situações práticas, também trabalhamos com vídeos com o 

intuito de ampliar as discussões sobre o que foi apresentado promovendo maior 

socialização entre alunos.  

Essa intervenção deu-se na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor 

Antonio Garcez, localizada no Sítio Pindobal,
4
 próximo a cidade de Mamanguape. 

Nosso intuito foi trabalhar os conteúdos de potenciação e radiciação utilizando 

o jogo como ferramenta didática para o processo de ensino e aprendizagem com a 

intenção de deixar a aula de Matemática mais diferenciada e prazerosa para o aluno, 

fazendo com que ele pudesse ter mais interesse em aprender a Matemática. Tendo em 

vista o objetivo de introduzir informações que auxiliassem e propiciassem a apreensão 

da prática em resolução de exercícios que requerem potenciação e radiciação, 

explanamos o conteúdo de modo tradicional e depois exploramos o jogo como elemento 

também avaliativo do domínio do conteúdo que o aluno iria ter. O jogo que utilizamos 

tinha como objetivo fazer com que o aluno percebesse a associação existente entre 

radiciação e potenciação.  

Quando trabalhamos com jogos em sala de aula estamos ao mesmo tempo 

trabalhando à ética que é um dos seis temas transversais propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Tivemos grandes discussões desse ponto nas aulas de 

Estágio Supervisionado III.  

 A turma que intervemos foi a de 9° ano, no turno da manhã. O Horário de 

encontro com a turma está no quadro I que segue. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A escola contemplada foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Antonio Garcez, 

localizada no Sítio Pindobal, próximo a cidade de Mamanguape. Graças ao aceite positivo dessa escola, 

conhecida através da experiência de intervenção de Estágio Supervisionado III, resolvemos retornar a 

mesma escola, futuramente, para aplicar outras práticas lúdicas, utilizando jogos. Essa experiência “pós-

Estágio Supervisionado” será maior descrita no capítulo 3 da presente pesquisa. 
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SEGUNDA QUARTA QUINTA SEXTA 

07h00min às 

07h45min 

   

 07h45min às 

08h30min 

  

  08h30min às 

09h15min 

 

   09h30min às 

10h15min 

   10h15min às 

11h00min 

Quadro 1 – Encontro das aulas de Matemática 

 

Salientamos que os encontros tinham 45 minutos, para cada aula, e que o 

período de intervenção foi de 23/04/2013 a 18/05/2013. Durante duas semanas 

observamos a nossa própria prática docente. Na aula do dia 13-05-13 trabalhamos um 

pouco o conceito de radiciação e potenciação, primeiramente fizemos uma leitura 

compartilhada do livro didático para que os alunos pudessem ter noção do que eram 

essas operações. Fizemos uma aula tradicional com definições e exemplos, resolvendo 

exercícios e deixando alguns exercícios de fixação para trabalhar na próxima aula.  

 Na aula do dia 15-05-13 resolvemos sondar se os alunos haviam feito os 

exercícios para casa. A grande maioria não fez. Resolvemos então trabalhar mais alguns 

exercícios resolvidos. Percebemos que os alunos ainda estavam apresentando algumas 

dificuldades de compreensão do conteúdo. Logo, resolvemos marcar um novo exercício 

de fixação para ser feito em casa, para trazerem na próxima aula. 

 Na aula do dia 16-05-13, apenas três alunos (de um total de onze) trouxeram a 

tarefa concluída. Percebemos que: Ou havia dúvidas por parte dos alunos, ou havia 

desinteresse em realizar as atividades. Resolvemos aplicar novos exercícios em sala 

para que todos pudessem ver e comparar as respostas. 

 Na aula do dia 17-05-13 utilizamos o livro didático para exercitar alguns 

conceitos de radiciação e potenciação, utilizando ilustrações e situações para auxiliar o 

aluno a contextualização do tema. 

 Na aula do dia 20-05-13, a fim de ilustrar o conteúdo, levamos os alunos a sala 

de vídeo da escola. Apresentamos algumas imagens mostrando situações onde o 

conteúdo que aplicávamos era importante. Após isso, pedimos que todos os alunos 

abrissem o livro, discutimos sobre o conteúdo. Trabalhamos novos exercícios propostos 

para avaliar o aprendizado dos alunos. 

 Ressaltamos que, em nossa crença, a Matemática só pode ser apreendida através 

da prática dela. Compartilhamos da opinião de que “assistir matemática” não é 
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suficiente para incorpora-la. Assim como são os instrumentos musicais, a prática da 

matemática, se faz necessária para efetividade dela. Apenas vislumbrar a teoria, 

desvencilhada do exercício, pode ser um falso positivo para a noção de aprendizagem 

que o aluno tem da matemática. 

 Por esse motivo, focamos em exercitar o conteúdo, embora os alunos não 

demonstrassem interesse em executar a tarefa. 

Na aula do dia 22-05-13 revisamos propriedades que os alunos já haviam visto 

em séries anteriores. Pra isso usamos o livro didático. Depois de ter visto tudo, 

resolvemos algumas questões problemas envolvendo o conteúdo e deixamos algumas 

questões para que todos fizessem em casa com o intuito de trazerem na próxima aula. 

 Na aula do dia 23-05-13, apenas quatro alunos trouxeram as atividades 

realizadas. Resolvemos responder todas as atividades no quadro negro. Após o término 

dessa atividade, trabalhamos uma revisão do conteúdo programado para a realização de 

uma avaliação, que seria realizada na próxima aula. 

 Na aula do dia 24-05-13 realizamos uma avaliação da aprendizagem na qual 

estavam presentes todos os conteúdos trabalhados em sala.  

 Esse foi o período de observação. Registramos como requisito parcial cobrado 

pela disciplina de Estágio Supervisionado III. Ao término da observação, o professor da 

referida disciplina solicitou uma intervenção, que deveria ser efetivada, com alguma 

prática alternativa ao modelo tradicional de ensino.  

 Antes de darmos início a essa atividade, na aula do dia 10-06-13 recordamos 

alguns tópicos do conteúdo visto (pois o calendário escolar avançou, com ele, 

avançaram os conteúdos também, mas foi necessário voltar o conteúdo para maiores 

explanações). Demos uma aula tradicional com definições e exemplos e exercícios de 

fixação da aprendizagem. 

 No dia 12-06-13 percebemos que os alunos ainda estavam apresentando algumas 

dificuldades de compreensão do conteúdo. Logo, resolvemos marcar um exercício para 

ser feito em casa, para trazerem na próxima aula. Vale recordar que os alunos não 

obtiveram notas satisfatórias na época da avaliação do conteúdo. 

Já na aula do dia 13-06-13, percebemos que os alunos ainda eram desmotivados,  

apenas três alunos trouxeram a tarefa concluída. Resolvemos as questões no quadro e 

alertamos que, na aula seguinte, iríamos apresentar um jogo matemático relacionado ao 

assunto estudado, e que na mesma aula, depois de concluir o jogo, iríamos realizar uma 

avaliação. 
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 Dessa forma, no dia 14-06-13, realizamos um jogo, que havíamos combinado 

com o professor da disciplina de Estágio Supervisionado III previamente. A sala era 

composta por onze alunos. Porém, nessa aula, compareceram apenas oito alunos, 

pedimos para eles formarem grupos de quatro pessoas. Falamos para eles que iríamos 

jogar o jogo “Pescaria de Potências”. O jogo é formado por um baralho com 60 cartas, o 

objetivo do jogo é formar o maior número de pares. Um par corresponde a uma potência 

e seu valor numérico, trouxemos o jogo pronto de casa e distribuímos aos dois grupos. 

Pedimos para eles prestarem bastante atenção nas regras do jogo, logo após a explicação 

pedimos para que jogassem.  

Percebemos um cenário totalmente diferente. Os alunos gostaram bastante de 

jogar. Era visível a felicidade e a alegria dos alunos na aula, no decorrer da partida 

alguns alunos sentiram dificuldades de formarem pares com as cartas, foi ai que 

pedimos para eles pegarem uma folha para fazerem rabisco, ou seja, fazer os cálculos 

(registrarem suas jogadas também).  

O jogo demorou bastante para ter um vencedor, porém eram duas aulas e deu 

tempo para finalizar o jogo com um vencedor em cada grupo. Após o término do jogo, 

pedimos para os alunos fazerem um comentário sobre o jogo, através de uma redação. 

Deixamos os alunos à vontade em relação à quantidade de linhas, e aos comentários que 

gostaria de expor. Abaixo, expomos na figura 2 momentos do jogo. 

 

 

Figura 2 – Jogo das Potências. 

 

 Podemos observar que o caderno foi usado para registrar as jogadas e que os 

alunos evitavam mostrar suas cartas uns aos outros. Esse gesto demonstra interesse do 
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aluno em jogar. A participação na aula foi em um nível totalmente diferente dos outros 

dias citados. Observe na figura 3 alguns pares formados. 

 

 

Figura 3 – Jogada acompanhada de cálculo. 

 

 Os alunos, que demonstravam muita apatia em participar das aulas e realizar os 

exercícios, faziam as contas necessárias em seus cadernos. Participando da aula. 

 Ao corrigir os textos, gostamos bastante dos comentários. Teve um aluno que 

comentou o seguinte: “O jogo tem o objetivo de ensinar Potências de forma diferente e 

espero que durante o decorrer do ano tenham mais jogos como esse”. Considerei que 

essa atividade foi um sucesso. Na figura 4 expomos uma das redações de um dos 

alunos. 
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Figura 4 – Avaliação do aluno sobre a aula com uso do Jogo. 

 

 Na ilustração corrigimos alguns erros conceituais dos alunos, mas nas atividades 

práticas, percebemos que a operacionalização estava correta. Eles se atrapalham para 

expressar a matemática prática deles, através da teoria. Na frase corrigida, o aluno 

queria dizer que todo número multiplicado por ele mesmo, zero vezes, vai dar um. A 

ideia de “elevado” para os alunos está associada a multiplicação de valores iguais. A 

ideia foi incorporada muito bem, pelos alunos, a julgar pelos registros no caderno. O 

português é que foi falho em expressar teoricamente a mesma ideia feita na prática. 

 No dia 17-06-13, como havíamos alertado, realizamos uma avaliação da 

aprendizagem, referente ao assunto de Potências, assunto que já tinha concluído. Os 

alunos não sentiram dificuldades, se demonstraram bastante preparados, não 

demonstraram nervosismo. E todos conseguiram êxito, ou seja, obtiveram notas 

positivas na avaliação, muitos até não precisaram gastar todo o tempo da aula realizando 

a avaliação. Aplicamos questões que tinha a ver com o jogo da aula passada. Era um 

exemplo de questão da prova: “Kamilla tem 4 cartas em mãos, 2² , 3³, 81 e 27. Quantos 

pares ela pode montar, que totalizam o mesmo resultado?”  
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No dia 19-06-13 entregamos as provas já corrigidas. Logo após, começamos a 

discutir sobre mais um tópico do capítulo I do livro didático adotado na escola. Para 

isso, realizamos uma leitura compartilhada do livro. Pedimos para todos que 

acompanhassem a leitura. Nessa leitura estavam às definições de raízes, percebemos 

que os alunos não lembraram totalmente dos conceitos de raízes. Após a leitura, e 

alguns exercícios feitos por nós, pedimos para que os alunos fizessem em casa 

exercícios propostos do livro didático. 

Na aula do dia 20-06-13, a minoria dos alunos trouxeram os exercícios prontos. 

Por esse motivo, resolvemos corrigir as questões no quadro, pudemos ver então que eles 

se lembravam do conceito de raízes, mas tinham desinteresse em fazer as atividades. 

Ciente disso, resolvemos marcar um jogo para a aula seguinte, cujo nome era 

“Pescaria dos Radicais” (jogo que criamos fazendo algumas modificações do já 

aplicado “Pescaria de Potências”). O jogo possuía as mesmas regras, porém associado a 

outro conteúdo matemático. 

Na aula do dia 21-06-13, iniciamos o jogo. Como os alunos já reconheciam as 

regras do jogo, não precisou repeti-las, o que mudou foi o modo de formar pares. Pois,  

um par corresponde a um radical e seu valor numérico. Novamente pedimos para que os 

alunos fizessem anotações no decorrer dos cálculos do jogo, em seus cadernos, visando 

minimizar erros de jogadas. Os alunos gostaram bastante de jogar, embora já tivessem 

jogado outro jogo quase idêntico. Porém, esse novo jogo era em relação a outro 

conteúdo, diferenciando assim, um jogo do outro. 

Ao decorrer do jogo, pudemos ver maior participação dos alunos. Era comum, 

em jogadas, uns alunos “soprarem” a regra (ou propriedade) de radiciação, a outros 

colegas, mostrando dominar o conteúdo, ou o conceito de raiz. Nessa hora, nos 

questionamos se os exercícios eras desmotivantes por serem fáceis demais, ou a 

proposta de fazer exercícios que não era bem quista, por parte dos alunos. Observem a 

figura 5 que segue. 
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Figura 5 – Jogo “pescaria dos radicais”. 

 

 Assim como no jogo passado, os alunos demonstraram interesse, anotaram as 

jogadas e fizeram uma redação sobre a aula. Nessa aula, havia mais alunos, totalizando 

10, dois grupos de 5 alunos. Como mostra a figura 6. 

 

 
Figura 6 – Grupo de alunos Jogando “pescaria dos radicais”. 

 

 Observamos que os alunos costumam se sentar próximos, uns aos outros, com os 

cadernos (ou folhas destacadas) também próximas a si, para facilitar anotações. O jogo 

envolve uma socialização muito grande dos alunos que tem dificuldade em enxergar as 

propriedades dos radicais. 
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 Após a aula, trabalhamos com um questionário, nele estavam questões referentes 

ao assunto em estudo, em relação ao jogo visto e jogado em sala. Nesse questionário 

havia questões como, por exemplo, “Luiz tinha em mãos as cartas 2,√16,√25,√4 e 4. 

Luiz tem chance de forma algum par com essas cartas disponíveis? Quantos pares? 

Quais são os pares que Luiz pode formar com essas cartas?”. 

 Diante desse questionário aplicado, pudemos notar que os alunos realmente 

aprenderam com o jogo aplicado em sala de aula, foi bom perceber que os alunos 

assimilaram melhor a noção do conteúdo através desse recurso didático. Tentamos 

deixar visível para os alunos que não estávamos jogando só por jogar. 

 No dia 10-07-13 aplicamos uma avaliação, percebemos que os alunos tiveram 

boas atuações e se demonstraram bem seguros em relação às questões propostas, 

respondendo com bastante facilidade o bloco de questões da avaliação da aprendizagem. 

Foi muito bom perceber o quanto o jogo serviu como reforço para que todos tivessem 

bom desempenho na avaliação.  

 Um dos registros dos alunos foi exposto na figura 7 que segue. 

 

 
Figura 7 – Expressão do aluno ao jogo “pescaria dos radicais” 
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 Essa foi a expressão de um dos alunos que havia faltado o primeiro jogo e teve 

oportunidade de conhecer o jogo no segundo momento. O aluno também demonstrou 

interesse nessa didática. 

Dessa forma, a experiência de estágio supervisionado III teve grande 

importância para nós, pois pudemos abordar outro método de ensino, ou seja, usar outra 

ferramenta didática para ministrar as aulas de Matemática e através disso, tivemos nosso 

insight: Será que o jogo pode ser um elemento que motive o aluno a participar na sala 

de aula?  

Baseados em nossa experiência no estágio Supervisionado III, os resultados são 

tendenciosos para uma acessiva positiva. Todavia, o que os fundamentos teóricos 

alegam sobre os jogos? Será que tivemos “sorte” em implantar o jogo como nos 

propusemos ou haveria outras formas de projetar o jogo para a sala de aula com 

resultados igualmente (ou superiores) positivos?  

Todos esse questionamentos foram bastante refletidos após a prática da 

intervenção da disciplina de Estágio Supervisionado III e daí tivemos a vontade de nos 

lançar em outra intervenção, no mesmo colégio, dessa vez, com outro jogo, outro 

conteúdo e outro ano escolar, com fins de aprofundamento e recorte procedimental.  

Julgamos a experiência de Estágio Supervisionado III válida e valiosa, pois, foi 

com base nela, que conhecemos a escola da intervenção de nossa pesquisa, foi através 

dela, que ousamos uma metodologia diferenciada e alternativa ao modelo tradicional e, 

consequentemente, a experiência nos proporcionou reflexões que geraram o berço de 

nossa problemática. No capítulo 3 de nosso trabalho, iremos expor outra intervenção no 

mesmo colégio, dessa vez, utilizando-se do jogo Matix. 

Entre as dificuldades enfrentadas em sala de aula, destacaríamos a resistência 

dos alunos em se esforçarem para estudar assuntos passados pelo professor, bem como 

realizar as atividades em casa e em sala de aula. Dessa forma, alguns alunos 

apresentavam dificuldades em aprender novos conteúdos, não por não serem capazes, 

mas por não apresentarem interesse em exercitar as atividades encaminhadas para casa, 

consequentemente, sem conseguirem associar o conteúdo visto com os conteúdos 

passados, faltando assim um amadurecimento por parte deles.  

Após nossa intervenção, passamos a defender que devemos, como educadores, 

mostrar para os alunos, a importância de participar das aulas e realizarem as atividades 

propostas pelo professor para conseguirem associar com mais rendimento as 

informações estudadas na sala de aula.  
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3.0 – O JOGO MATIX E A PARTICIPAÇÃO EM SALA DE AULA. 

 

 O Objetivo desse capítulo é debater algumas considerações sobre Jogos, sobre 

números inteiros e relatar uma nova intervenção, em sala de aula, com o recurso do uso 

do jogo Matix, 

A ideia dessa experiência nasceu após a intervenção realizada em Estágio 

Supervisionado III. Foi constatado, por nós, na experiência citada, que o planejamento e 

atividades que possam, mesmo que de modo tímido, fugir do tradicionalismo
5
 em sala 

de aula, conseguem atingir resultados favoráveis. Dessa forma, com o intuito de 

promover a melhoria do exercitar de operações com números inteiros trabalhamos o 

jogo conhecido como Matix. Tivemos contato com esse jogo na aula de Estágio 

Supervisionado III e registros dele podem ser encontrados na obra Cadernos do 

Mathema Jogos de matemática de 6º a 9º ano.  

 Fundamentamo-nos teoricamente nas orientações dos PCN
6
, sobretudo quando 

estas norteiam que a educação deve ser voltada para a integração dos alunos ao mundo 

contemporâneo nas dimensões fundamentais da cidadania.  

 

3.1 – Considerações sobre Jogos 

 

Desde criança, o ser humano envolve-se ativamente com jogos. No planeta das 

crianças, jogos ocupam um lugar especial. À medida que se envolvem em atividades 

lúdicas, as crianças envolvem-se de modo que deixam de lado a realidade e entregam-se 

ao mundo imaginário do jogar. Nesse sentido, Ribeiro (2008) defende que: 

 

[...] atividades lúdicas são inerentes ao ser humano, não somente no 

universo infantil, mas também nas vivências dos adultos. Quantas 

vezes nos surpreendemos realizando algum tipo de atividade lúdica, 

como sair cantarolando, brincar de “em que mão está?” ou, de modo 

mais sistematizado, em atividades de jogos com regras, como jogo de 

boliche, cartas, dominó etc. (RIBEIRO, 2008, p. 18). 

 

                                                           
5
 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. 
6
 Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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Como futuros educadores matemáticos, precisamos procurar maneiras 

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

ferramenta no ensino da Matemática pode contribuir para que os alunos gostem de 

aprender essa disciplina, mudando a rotina da sala e ajudando para que haja o interesse 

do aluno envolvido. Nesse contexto, o jogo apresenta-se como um recurso dinâmico que 

colabora para o desenvolvimento infantil e proporciona um ambiente favorável ao 

interesse da criança, colaborando para o desenvolvimento abstrato. Neste caso inserir 

jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade altamente 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). 

           

          Quando o professor faz um trabalho proveitoso com jogos, ele está ao mesmo 

tempo auxiliando o desenvolvimento de habilidades como, administração, levantamento 

de hipóteses, instinto analisador, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, 

argumentação e organização, onde todas estas estão ligadas ao raciocínio lógico. Com 

respeito a isso Smole, Diniz e Milani 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). 

 

Uma das inúmeras vantagens de utilizar esse recurso didático é a forma como é reduzido 

o índice de erro, ou seja, o jogo é uma atividade que não tem consequências frustrantes para 

quem joga, pois o estudante pode ver o erro como uma coisa superável.  Em relação a isso 

Smole, Diniz e Milani afirmam: 

 

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 
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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). 

 

A respeito de alguns benefícios que os jogos matemáticos trazem, a partir do 

momento que são bem explorados em sala de aula, Ribeiro (2008) baseado em Grando 

(2004) aponta inúmeras vantagens acerca da incorporação desse recurso no ensino de 

matemática, por exemplo, desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas 

(desafio dos jogos). Para o autor mencionado, o jogo requer a participação ativa do 

aluno na construção do seu próprio conhecimento; o jogo favorece o desenvolvimento 

da criatividade do senso crítico, da participação, da competição „sadia‟, da observação, 

das várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em aprender. (GRANDO, 

2004 apud RIBEIRO, 2008). 

Como podemos perceber, trabalhar com jogos matemáticos pode representar a 

mudança para uma nova configuração escolar, favorecendo para 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. Nessa perspectiva, ao 

jogar, o aluno potencializa habilidades, tais como levantar hipóteses, analisar, fazer 

conjecturas, estabelecer relações, propor diferentes soluções e estratégias.  

Segundo 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”. Podemos perceber nas palavras das 

pesquisadoras que a proposta de jogo é uma das formas mais adequadas para que ocorra 

a socialização no ambiente escolar, consequentemente, o favorecimento da 

aprendizagem. 

 Além de tudo, ao trabalhar com esse recurso didático estamos contribuindo para a 

formação ética do aluno, ou seja, ao trabalhar com esse recurso estamos trabalhando 

um, dos seis Temas Transversais, que fazem parte dos documentos oficiais nacionais da 

matemática, o tema chamado, Ética. Segundo os PCN (BRASIL, 1998), o ensino de 

matemática deve contribuir também a 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 
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conhecimentos matemáticos, o empenho ativo das atividades em sala e o respeito ao 

modo de pensar dos colegas. 

Assim, esses aspectos devem ser pensados seriamente pelo professor ao planejar 

suas aulas de matemática, buscando sempre prezar pela qualidade do ensino e o 

desenvolvimento da dignidade humana. Pensando cada vez mais em utilizar recursos 

metodológicos com a intenção de melhorar a aprendizagem do estudante, e 

consequentemente as aulas de matemática. 

 

3.2 – Os Números Inteiros e o Jogo MATIX 

 

Nos primórdios pensar em número negativo era algo estranho para as civilizações 

antigas. 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 realizarmos um percurso no tempo, verificamos que a civilização chinesa 

realizou também algumas notáveis antecipações dos métodos matemáticos modernos 

que poderiam ter modificado o desenvolvimento da matemática atual, mas a cultura 

chinesa foi seriamente prejudicada por quebras abruptas. Em 213 a.C
7
., por exemplo, o 

imperador da China mandou queimar livros. Algumas obras evidentemente escaparam, 

seja pela persistência de cópias, seja por transmissão oral; e o aprendizado de fato 

continuou com ênfase, quanto à matemática, em problemas de comércio e calendário 

(BOYER, 2010). 

No decorrer da história na China antiga os numerais em barras originais estavam 

em uso vários séculos antes de nossa era, isto ocorreu muito antes de ser adotada na 

Índia a notação posicional. O uso de um sistema posicional centesimal em vez de 

decimal na China era conveniente para a adaptação aos cálculos na placa de calcular. 

Eram barras verdadeiras, de bambu, marfim ou ferro, eram carregadas numa sacola 

                                                           
7
 a.C.: Antes de Cristo. 



41 

 

pelos administradores e usadas para cálculos. Provavelmente era mais rápido efetuar 

cancelamentos com barras sobre uma tábua de contar do que em cálculos escritos. O uso 

das barras sobre tábua era tão eficiente que o ábaco com fichas móveis sobre arames 

não foi usado tão cedo quanto se tem suposto em geral (BOYER, 2010). 

A ideia de números negativos parece não ter causado muitas dificuldades aos 

chineses, pois estavam acostumados a calcular com duas coleções de barras – vermelha 

para os coeficientes positivos ou números e uma preta para os coeficientes negativos ou 

números negativos. No entanto, não aceitavam a ideia de um número negativo poder ser 

solução de uma equação (BOYER, 2010). 

A aprendizagem dos Números Inteiros passou por inúmeras transformações. 

Nesse caminho, apareceram muitos obstáculos, os quais podem interferir fortemente no 

aprendizado do aluno. Segundo os PCN (BRASIL, 1998), também na escola o estudo 

dos números inteiros costuma ser cercado de dificuldades, e os resultados, no que se 

referem à sua aprendizagem ao longo do ensino fundamental, têm sido bastante 

insatisfatórios. 

Um dos obstáculos principais do entendimento dos Números Inteiros é quanto à 

forma em que este conteúdo é ministrado em sala de aula. Muitos professores não 

utilizam sequer um recurso didático para ministrar suas aulas, ficando assim ligados a 

velha forma tradicional de ensino, favorecendo assim para que o aluno não sinta prazer 

e motivação em estudar matemática e trate a mesma como uma disciplina mecânica e de 

difícil acesso. 

Assim, para que o aluno possa enxergar novos horizontes é preciso que as aulas 

sejam diferenciadas se distanciando cada vez mais das aulas tradicionais, buscando o 

clima de interação entre os estudantes, possibilitando assim, um aprendizado mais 

significativo e construtivo contribuindo de forma mais ampla para o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social dos alunos. A fim de auxiliar o aluno a escolher caminhos 

mais adequados e diferenciados para abordar os inteiros, propomos nessa pesquisa 

investigar a utilização de um jogo matemático envolvendo adição algébrica de números 

inteiros.  

O jogo escolhido para ser trabalhado em sala foi o Jogo Matix com a intenção de 

ajudar a promover a exercitação da adição e subtração com números inteiros de forma 

diferenciada e prazerosa. Este jogo pode trabalhar e exercitar a adição e a subtração de 

números inteiros, fazendo com que o aluno possa efetuá-las de forma mais participativa, 

em sala de aula, podendo até mesmo, evitar a memorização de regras de sinais. Este 
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jogo pode ser confeccionado em cartolina com régua, lápis colorido e tesoura, ou 

simplesmente desenhado no caderno ou no quadro. O tabuleiro é constituído de uma 

tabela 5x5, com números inteiros dispostos aleatoriamente nessas casas.  

 O jogo Matix é um quebra-cabeça que tem por objetivos favorecer o 

desenvolvimento do pensamento matemático, auxiliar no processo de generalização 

matemática e promover o desenvolvimento do raciocínio, exercitando e estimulando um 

pensar com lógica e critério, interpretando informações, buscando soluções, levantando 

hipóteses e coordenando diferentes pontos de vista. Durante a partida, os jogadores têm 

a possibilidade de desenvolver sua capacidade de antecipar jogadas e de estabelecer 

estratégias de ação. No início, é comum os jogadores tenderem a escolher as peças com 

maior valor, deixando as de menor valor para o fim. Entretanto, com as sucessivas 

jogadas, percebe-se facilmente que existem outras maneiras de se obter um maior 

número de pontos, inclusive criando “armadilhas” para o adversário. Os conteúdos 

matemáticos que podem ser trabalhados no referido jogo são muitos. Para nós, 

exploramos sobretudo a comparação de números inteiros relativos e a adição algébrica 

de números inteiros relativos. O jogo requer: 

1) Um tabuleiro quadrado 5 x 5 – há também outras versões (6 x 6, 8 x 8, entre outras); 

2) 24 peças, contendo números inteiros relativos. (pode-se alterar o jogo para outros 

conjuntos numéricos); 

3) 1 peça contendo uma estrela (para marcar o ponto inicial das jogadas). 

A escolha dos números inteiros, que serão utilizados no jogo, fica a critério de 

cada professor. Para jogar, recomenda-se: 

1) Dividir a turma em duplas. Cada dupla deve ter apenas um jogo; 

2) Pedir aos alunos que embaralhem as peças do jogo e as distribua sobre o tabuleiro, 

aleatoriamente, com os números e a estrela virados para baixo; 

3) Os adversários devem “tirar” par ou ímpar, para saber quem irá jogar no sentido 

horizontal (linha) e quem irá jogar no sentido vertical (coluna) do tabuleiro. Essas 

posições deverão ser mantidas até o final da partida; 

4) Os adversários devem “tirar” par ou ímpar novamente, agora, para saber quem dará 

início ao jogo; 

5) Para iniciar o jogo as peças devem ser todas viradas para cima; 

6) Cada jogador, na sua vez, deve escolher um número do tabuleiro, retirar esse número 

para si e colocar no seu lugar a estrela, lembrando-se, sempre, que deverá jogar na 

posição que escolheu anteriormente (linha ou coluna); 
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7) O segundo jogador deverá escolher outro número na mesma linha ou coluna em que a 

estrela foi colocada pelo jogador anterior, retirá-lo para si e colocar no seu lugar a 

estrela e assim sucessivamente; 

8) O jogo termina quando não restarem mais números no tabuleiro ou quando um 

jogador não puder fazer mais nenhuma movimentação; 

9) O vencedor será aquele que conseguir o maior saldo de pontos. 

 Defendemos que, com o tempo, e as jogadas, os alunos irão perceber que não é 

necessário memorizar a regra dos sinais para operações de soma e subtração com 

números inteiros (“sinais diferentes, coloca o sinal do maior e subtrai”, “sinais iguais, 

repete o sinal e soma”), basta apenas compreender que os números representam saldos 

positivos e negativos.  

  

3.3 – O torneio do jogo Matix trabalhando os Números Inteiros. 

 

 O objetivo deste tópico é apresentar a realidade vivenciada por nós, na turma da 

intervenção antes e após o uso do jogo, visando fomentar reflexões sobre os impactos 

que o jogo teve, no que se refere a participação em sala de aula. Iremos descrever a 

turma, através de nossa análise informal, por meio de nossa observação a participação 

dos discentes. Sequencialmente iremos descrever como se processou o torneio 

envolvendo o jogo Matix. 

 A participação das turmas, antes do torneio, catalogada por nós, através de 

observações diárias, como responsáveis pela disciplina de matemática desde o início do 

ano letivo, é que a maioria dos alunos, quase que a totalidade deles, são desinteressados, 

desmotivados, desatentos, no exercitar das atividades em sala de aula e atividades 

direcionadas para casa. Ou seja, os alunos não participam das aulas de forma 

significativa, quando convidados a virem ao quadro, rejeitam, deixando assim de dar a 

atenção necessária aos conteúdos passados pelo professor e consequentemente deixando 

de exercitar os conteúdos de forma correta. É de nosso entendimento, que praticar e 

exercitar a matemática é importante para a aprendizagem matemática. Os alunos não se 

apresentam atraídos, e demonstram muitas vezes nenhum entusiasmo pelos conteúdos 

vistos em sala de aula. Presumimos que esses problemas fazem com que os estudantes 

tenham um baixo desempenho na aprendizagem de matemática, ou seja, que não tenham 

interesse pela disciplina e que não a tratem como uma disciplina importante para eles. 
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 Visando modificar esse quadro, lançamos o torneio Matix e inicialmente, vamos 

relatar a experiência no 7º ano. 

 

3.3.1 – O Jogo Matix no 7º ano. 

 

Quarta-Feira: 09-07-14 (exposição do cartaz). 

 

Fizemos a exposição do cartaz na escola, colocamos o cartaz em um lugar bem 

acessível para os alunos. No cartaz estavam contidas várias informações, tais como: 

inscrições, regulamento, premiação e datas referentes ao torneio. No intervalo das aulas 

alguns alunos, tanto do 7º quanto do 8º ano, vieram até nós para tirar algumas dúvidas e 

saber de alguns detalhes referentes ao torneio Matix.  

Resolvemos preparar o aluno para as atividades desse tipo (sem pegá-los de 

surpresa) porque concordamos com Ribeiro (2008, apud Grando, 2004) de que o jogo 

requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento. Para 

isso, é necessário que o jogo favoreça a participação dos envolvidos, e uma competição 

„sadia‟, bem como o resgate do prazer em aprender. (GRANDO, 2004 apud RIBEIRO, 

2008). Para isso, colocamos o cartaz, conforme apresentamos na figura 8 que segue: 

 

 
Figura 8 – Divulgação do torneio. 
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 Vale destacar que o torneio foi sugerido uma semana antes da efetivação dele. A 

procura do aluno, por nosso corpo docente, nos foi interpretado como positivo, pois, 

demonstrou já interesse do aluno em atividades em sala de aula. Habitualmente os 

alunos não costumavam demonstrar interesse por outros informes como: Fazer as 

atividades do livro, realizar leituras sobre algum capítulo, efetivar as atividades 

propostas em sala de aula, entre outras. Entretanto, quando sugerido o jogo, da forma 

como adotamos, o fluxo de aluno a nos procurar nos deixou reflexivos sobre um 

impacto positivo que o jogo deixou, no que se refere o interesse em participar das aulas. 

Após divulgação do torneio, continuamos nossas aulas teóricas, de matemática, 

normalmente. Na Figura 9 que segue, registra-se os alunos contemplando o nosso cartaz 

 

 
Figura 9 – Alunos apreciando o convite ao torneio. 

 

 

Quinta-Feira: 10-07-14 (apresentação do jogo Matix para a turma do 7º ano) 

 

Utilizamos duas aulas, de 45 minutos cada, para apresentar o jogo Matix para a 

turma do 7º ano. Primeiramente resolvemos falar sobre o torneio matemático do jogo, 

explicando melhor as instruções que estavam contidas no cartaz. Explicando como 

seriam as regras do torneio e como o mesmo iria se desenvolver. Após isso, resolvemos 

falar do jogo em si, apresentamos as regras e simulamos algumas partidas para que os 

alunos pudessem ganhar prática e aprendessem. Observemos a Figura 10 que segue. 
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Figura 10 – Divulgação das regras do jogo. 

 

 

 Procedemos assim, antecipando o pronunciar das regras antes do torneio, 

propriamente em si, porque concordamos com Smole, Diniz e Milani (2007) de que os 

discentes precisam perceber a importância das regras e do objetivo do jogo. A 

participação ética do aluno, já começa a ser posta em prática, quando o aluno deve 

prestar atenção (ouvir e ler) atentamente os objetivos e regras do jogo. Demonstrando 

respeito e paciência quando alguém visa explanar informes. Os autores supracitados, 

também destacam que as regras, no jogo, não podem ser violadas. É de nossa 

compreensão, que o aluno também está a trabalhar ética, quando começa a respeitar as 

regras do jogo. Respeitando-se regras, concordamos que os alunos passarão a 

compreender outras regras impostas pela sociedade, e estarão atentos a refletir sobre 

elas. Logo, o jogo que tem regras e objetivos são importantes para se trabalhar a atenção 

do aluno e o respeito as regras. 

 Já na figura 11, apresentamos o registro das regras no caderno, por parte dos 

alunos, 
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Figura 11 – Registro das regras do jogo por parte do aluno. 

 

 

Solicitamos essas condutas (dos alunos anotarem as regras do jogo, bem como 

fazer o registro de suas jogadas) por corroborarmos com Smole, Diniz e Milani (2007) 

quando essas apontam que, após jogarem, os alunos que realizam registros sobre a 

matemática dos lances que efetivaram, apresentam melhores indícios de aprendizagem. 

Essa prática encoraja a reflexão, clareia as ideias e age como um catalizador para as 

discussões em grupo. Dessa forma, crendo nas autoras, solicitamos que todos os alunos 

registrassem suas jogadas para posteriores reflexões. 

Na primeira partida os alunos não notaram que o jogo se tratava de um jogo de 

estratégia, e pouco a utilizaram nas jogadas. Mas, a partir da segunda simulação de 

partida, ficamos impressionados com a capacidade de raciocínio rápido dos alunos, pois 

eles começaram a criar estratégias, e realizavam as jogadas com mais inteligência, 

muitos até antes de fazer a sua jogada já pensavam na jogada do próximo, prevendo 

lances da partida, antecipando o adversário e seus próprios movimentos futuros. 

Dessa forma, fez-se válido o discurso de Smole, Diniz e Milani (2007), quando 

essas norteiam 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. Logo, concordamos com as autoras quando essas dizem que o jogo 

possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de 
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matemática. Entretanto, acrescentamos as autoras citadas, que além de aprendizagem 

significativa, o jogo proporciona participação nas atividades escolares. Uma das provas 

dessa nossa premissa é de que, durante a explicação do jogo, alguns alunos, pediram 

para que colocássemos números maiores no tabuleiro do jogo. Alguns perguntaram se 

pode ocorrer o caso de o tabuleiro conter apenas números inteiros negativos. Ou seja, os 

alunos estavam participando da aula, fomentando perguntas, desejando criar novas 

situações. Dessa forma, fez-se valer os registros nos documentos oficiais de Educação 

de nosso país (Brasil, 1998) quando esses apontam que os jogos podem contribuir para 

um trabalho de formação de atitudes; 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. 

Os alunos gostaram muito do jogo, até mesmo aqueles que estavam inicialmente 

desmotivados para participar do torneio, tornaram para dizer que iriam treinar partidas 

em casa para aprimorar suas noções acerca do jogo, e assim se preparar melhor para o 

torneio. 

Como percebemos, os alunos estavam dispostos a exercitar o jogo, que tem 

como fim, operar números inteiros. Segundo Carvalho (2005), o exercitar da 

matemática é importante porque a manipulação oportuniza aos alunos aplicarem os 

conceitos das “aulas teóricas”. É de grande valia para a aprendizagem e incorporação 

dos mecanismos. Sendo assim, o interesse do aluno é primordial e, consequentemente, o 

jogo proporcionou uma postura positiva aos alunos, no que se refere, terem interesse em 

exercitar as operações com números inteiros. 

 

Segunda-Feira: 14-07-14 (chaveamento do torneio Matix com a turma do 7º ano) 

 

Primeiramente anotamos o chaveamento do torneio no quadro e pedimos para 

que os alunos anotassem no caderno os nomes sorteados. Nesse momento, alguns 

alunos queriam fazer o sorteio dos nomes que iriam iniciar os confrontos do jogo.  

Fomos novamente surpreendidos pelas iniciativas dos alunos, ao querer 

participar das atividades escolares. O que foi, outrora vivenciado por nós, nas aulas 

antes da divulgação do torneio era totalmente dispare a realidade vivenciada na aula em 

questão. Os alunos estavam participativos, atenciosos e interessados em cada segundo 

da aula. Então, permitimos que os alunos participassem desse momento do sorteio para 

o chaveamento do torneio.  Observemos a figura 12 que segue: 
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Figura 12 – Aluno participando da aula. 

 

Julgamos Lave (1996, p.150) ter sido feliz ao citar que:  

 

Qualquer que seja o lugar no qual as pessoas se envolvem por períodos 

substanciais de tempo, dia-a-dia, em fazer coisas nas quais suas atividades 

correntes são interdependentes, aprendizagem é parte da mudança de suas 

participações em práticas dinâmicas (LAVE, 1996, p.150). 

 

O interesse em participar das aulas, segundo Lave (1996), pode ser interpretado 

como um impacto positivo a dinâmica escolar, pois pode auxiliar o aluno na 

aprendizagem.  

Após o término do sorteio, pedimos para que os alunos anotassem em seus 

cadernos o chaveamento do torneio já concluído. Para que assim todos eles pudessem 

estar por dentro das respectivas partidas do torneio.  

 

Quinta-Feira: 17-07-14 (Início do torneio Matix no 7º ano) 

 

Foram duas aulas no 7º ano, de oito alunos que iriam participar do torneio, dois 

faltaram, esses alunos que faltaram foram eliminados do torneio e os seus adversários 

passaram para a próxima fase do torneio. Nesse dia houve cinco confrontos, depois 

desses cinco confrontos conseguimos obter os finalistas do torneio. Como o número de 

participantes era de apenas oito alunos, o chaveamento já começou a partir das quartas 

de finais, sendo a próxima fase do torneio as semifinais e a última fase do torneio a 

grande final. O primeiro confronto iria ser entre o jogador “aluno A” e o jogador “aluno 
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B”, porém o jogador “aluno B” faltou, assim o jogador “aluno A” passou para a 

próxima fase. O segundo confronto foi entre o jogador “aluno C” e o jogador “aluno D”. 

Nessa partida, quem passou para a próxima fase do torneio foi o jogador “aluno D”, 

pois o jogador “aluno C” também faltou. O terceiro confronto foi entre o jogador “aluno 

E” o jogador “aluno F”, quem venceu nessa partida foi o jogador “aluno E”, o último 

confronto da fase das quartas de finais foi entre o jogador “aluno G” e o jogador “aluno 

H”, o vencedor foi o jogador “aluno G”. Logo, a fase de quartas de finais foi concluída, 

e passávamos então para a próxima fase do torneio, os participantes que foram 

derrotados ficaram muito tristes, porém continuaram a prestigiar o torneio. Abaixo, na 

Figura 13, observamos uma das partidas realizadas. 

 

 
Figura 13 – Partida entre dois jogadores no 7 ano 

 

 

Trabalhamos na perspectiva de Antunes (2003), quando esse diz que é 

importante escolher jogos em que o fator sorte não interfira. O jogo Matix depende 

exclusivamente de estratégia, a soma dos pontos (adição de números inteiros), é 

consequência para contagem dos escores. Antunes (2003) também destaca que é 

importante que o jogo envolva dois ou mais alunos, para oportunizar a interação social; 

que se estabeleça regras; e que trabalhe a frustração pela derrota na criança. 

Tentamos mostrar aos alunos, que perder no jogo é algo natural, e que a 

participação foi importante para reflexão deles. O registro das jogadas no caderno serviu 
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de base para que os alunos reanalisassem seus movimentos e pudesse conjecturar novas 

saídas que poderiam ter levado ao sucesso. Portanto, a derrota trouxe lições para 

eventuais partidas futuras. 

 É de nossa análise, que trabalhar a derrota também é um elemento ético, pois faz 

o aluno lidar com os sentimentos negativos de derrota e o ajuda a compreender que se 

deve respeitar os adversários, sejam esses vitoriosos ou não. No confronto do Matix, 

não registramos nenhum aluno insultar outro, e todos souberam lidar com os 

sentimentos de tristeza pela eliminação do torneio. Dessa forma, nosso torneio esteve 

em consonância com o que defende Antunes (2003) nas citações supramencionadas. 

É de instrução de Antunes (2003) que o professor deva trabalhar a autoestima e a 

competição como algo construtivo, evitando a supervalorização dos resultados. 

Defendemos que trabalhamos nessa perspectiva e, após as eliminações das quartas de 

final, chegamos às semifinais. Os confrontos das semifinais seriam:  

1ª partida: aluno A vs aluno D,  

2ª partida: aluno E vs aluno G.   

O confronto entre “aluno A” e “aluno D” teve como vitorioso o jogador “aluno 

A”. Já o confronto entre o jogador “aluno E” e “aluno G” obteve como vencedor o 

jogador “aluno G”. Assim a grande final do torneio Matix no 7º ano seria realizada entre 

jogador “aluno A” e jogador “aluno G”. 

 

Sexta-Feira: 18-07-14 (grande final do torneio Matix no 7º ano) 

 

A final do torneio Matix no 7º ano foi realizada entre jogador “aluno A” e 

jogador “aluno G”. Foi uma partida bastante disputada com o jogador “aluno A” 

conseguindo boas jogadas, e consequentemente levando vantagem em relação ao 

jogador “aluno G”.  

O jogo foi se encaminhando para a reta final e foi aí que o jogador “aluno G” 

reagiu no jogo e começou a encaixar jogadas decisivas e importantes. Achamos muito 

interessante no momento do jogo em que o jogador “aluno G”, analisou e avaliou a sua 

jogada, a jogada de seu adversário, depois analisou a sua jogada e depois a do 

adversário novamente, isso tudo em uma só jogada, ficamos impressionados com a 

rapidez do raciocínio lógico do jogador “aluno G”, que pôde antecipar quatro 

movimentos, em apenas um lance.  
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Diante de várias estratégias o jogador “aluno G” conseguiu reverter a situação e 

venceu a partida, consequentemente, venceu o torneio e ganhou a medalha de ouro, o 

jogador “aluno A” ficou com a medalha de prata. Agora o jogador “aluno G” iria 

aguardar o vencedor do torneio no 8º ano para saber qual seria o seu adversário na final 

geral do torneio Matix. Presumimos que os PCN foram precisos quando afirmaram que 

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-

necessárias para aprendizagem da matemática. No caso em questão, diagnosticamos que 

o “Aluno G” teve essa postura mencionada, e, através de análises e reflexões, conseguiu 

se sobressair. Nesse caso, o jogo Matix pode auxiliar na reflexão e análise, estimulando 

pensamentos matemáticos, para vencer a partida. 

A contagem dos escores, no jogo Matix, depende de somas e subtrações com 

Números Inteiros. Solicitávamos que a turma realizasse a soma, no final da partida, para 

saber quem era o vencedor dos confrontos. A maioria da turma, efetivava a soma antes 

mesmo da partida se findar, obtendo somas parciais.  

Para nós, isso demonstrava muita ansiedade e expectativa em participar das 

atividades escolares. Talvez com somas parciais, os alunos já pudessem mensurar 

quanto era o “prejuízo” de pontos que tinha e quanto tinham que pontuar, para poder 

“passar o adversário” ou “fazer vantagem” sobre ele. Dessa forma, os alunos 

participaram com avidez das aulas, demonstrando impactos positivos no que se refere a 

exercitação de operações com números inteiros. A seguir, apresentamos a entrega da 

medalha ao aluno vencedor. 

 

 
Figura 14 – Premiação do aluno vencedor da medalha de ouro no 7º ano. 
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Figura 15 – Premiação do aluno vencedor da medalha de prata no 7º ano. 

 

Segunda-Feira: 21-07-14 (Entrega das medalhas no 7º ano) 

 

Utilizamos essa aula para realizar o processo de premiação, entregamos as 

medalhas aos finalistas do torneio, a medalha de prata ficou com o jogador “aluno A” 

pela 2ª colocação no torneio e a de ouro com o jogador “aluno G” pela 1ª colocação no 

torneio. Eles ficaram muito felizes, percebemos que eles ficaram orgulhosos pela 

conquista. No restante da aula, elaboramos algumas situações problemas envolvendo o 

jogo Matix, para ver a participação da turma, que mais uma vez, foi digna de registros 

positivos. Ou seja, a turma, ao se deparar com atividades escolares, de exercício dos 

números inteiros, participaram com interesse. Situações hipotéticas como “Maria está 

com 4 pontos a menos que João, e a jogada que ela pode fazer é a que está expressa na 

figura abaixo. Qual o melhor movimento para ela?” (como eram jogadas que 

alterávamos constantemente, não fizemos registro formal dela). Entretanto, várias 

respostas surgiam, embora diferente, todas igualmente válidas, pois retratavam 

estratégias diferentes pelos alunos. De toda forma, a soma e subtração de números 

inteiros se fazia correta e apropriada, demonstrando satisfação dos alunos em exercitar o 

conteúdo. 

 

Quarta-Feira: 23-07-14 (Atividade de reflexão acerca do jogo Matix) 

 

Nessa aula pedimos para que os alunos elaborassem um texto com o seguinte 

título: “Dicas para se dar bem no Matix”. No começo os alunos sentiram muita 
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dificuldade em escrever suas estratégias. Eles sabiam falar delas com naturalidade, mas 

não sabiam registra-las. Decidimos comentar um pouco sobre o título do texto, 

deixando-o mais claro, para que os alunos pudessem escrever exatamente o que estavam 

a falar. 

 Muitos registros foram interessantes (anexo A), trouxemos dois aqui para 

discussão. São eles: 

 

 
Figura 16 – Registros do aluno A

8
 

  

No registro do aluno C, ele demonstra a importância de se presumir o lance do 

adversário (ao qual o aluno chama de inimigo). Para o aluno, não se deve baixar a 

guarda e pontuar com estratégia vale mais que pontuar por quantidades.  

 Já para o aluno G, o registro se dá da seguinte forma: 

 

                                                           
8
 Você precisa ter tática, esperteza, também precisa prestar atenção no seu jogo e no jogo do seu 

inimigo. Você precisa escolher o melhor número possível já pensando no número que seu inimigo vai 

escolher. Nunca você deve subestimar o seu inimigo, pois mesmo você ganhando, seu inimigo pode 

fazer uma jogada, que pode deixar você atrás dele. 
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Figura 17 – Registro do aluno G
9
 

  

Observamos que o “aluno G” recomenda analisar as partidas que ele não estiver 

jogando, para “estudar o provável adversário”, demonstrando que suas estratégias, para 

vencer o jogo, também passaram pelo estudo de seus oponentes e as estratégias traçadas 

em cima dos estilos de partida dos que se confrontavam, antes de enfrentá-lo. 

 Julgamos válidas as observações de Smole, Diniz e Milani (2007) quando esses 

dizem que os registros ajudam o aluno a aprender o que está estudando. Do mesmo 

modo, que observa e lê as produções dos alunos tem informações importantes a respeito 

de suas aprendizagens. Portanto, agimos como as autoras citadas orientam, no que se 

refere, indicar o registro do jogo e a socializam das estratégias traçadas pelos alunos.  

 

3.3.2 – O Jogo Matix no 8º ano. 

 

                                                           
9
 Para se dar bem no jogo Matix tem que pensar no jogo do seu oponente, você tem que pensar no seu 

jogo e no jogo do seu oponente. Você tem que ter tática, paciência, armar um jogo bom, dificultar o 

jogo do seu oponente para que ele não tenha chances de vencer, tem que pensar no seu jogo, jogar 

direito, pensar que posição jogar, você tem que encurralar seu oponente no jogo de números negativos. 

Principalmente quando você não estiver jogando e duas pessoas estiverem jogando você tem que ver o 

jogo deles por que quem ganhar dos dois vai enfrentar você por isso você tem que olhar o jogo pra 

armar uma tática boa para ganhar. 
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 Nosso protocolo foi similar aos dois anos escolares, sendo assim, iremos ser 

menos descritivos quanto ao torneio do 8º ano. Destacando apenas os pontos mais 

importantes para conclusões de nossas observações. 

 

Quarta-Feira: 09-07-14 (exposição do cartaz). 

 

Fizemos a exposição do cartaz na escola. Similar ao comportamento do 7º, o 8º 

também demonstrou curiosidade e interesse nas atividades alternativas ao modelo 

tradicional.  

  

Sexta-Feira: 11-07-14 (apresentação do jogo Matix para a turma do 8º ano) 

 

Utilizamos duas aulas, de 45 minutos cada, para apresentar o jogo Matix para a 

turma do 8º ano. Fizemos com o 8º ano o mesmo processo que fizemos com o 7º ano. 

Primeiramente falamos sobre o torneio, depois apresentamos o jogo e logo após 

simulamos várias jogadas. Já nas primeiras partidas os alunos começaram a notar que 

através de sua jogada poderia influenciar na jogada do próximo, ou seja, que poderiam 

usar estratégias nas suas jogadas para ter mais sucesso no jogo. A observação no 8º ano 

foi bem mais rápida que no 7º ano. Muitos alunos ficaram bastante animados com o 

jogo e até queriam fazer uma simulação do torneio para poder assim entrar no clima da 

decisão, assim eles fizeram o sorteio do chaveamento e diante disso foi iniciada a 

simulação de torneio. 

 

Segunda-Feira: 14-07-14 (chaveamento do torneio Matix com a turma do 8º ano) 

 

Fizemos no 8º ano o mesmo processo que fizemos no 7º ano, primeiramente 

anotamos o chaveamento do torneio no quadro e pedimos para que os alunos anotassem 

no caderno. Como o número de participantes do 8º ano era de doze alunos, ou seja, 

maior de que o número de participantes do 7º ano, o chaveamento ficou maior e 

diferente da estrutura do 7º ano. 

 

Quarta-Feira: 16-07-14 (Início do torneio Matix no 8º ano) 
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A esquematização do torneio no 8º ano foi diferente da esquematização feita no 

torneio do 7º ano, pois no 8º ano iriam participar doze alunos, diferente do 7º ano que o 

número de participantes era de oito alunos. Cada aluno recebeu uma notação específica. 

Seriam elas: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12. Diante desse 

chaveamento a primeira partida era entre jogador A1 e o jogador A2, porém o jogador 

A1 faltou e acabou sendo eliminado, sendo assim o participante A2 terminou passando 

para a segunda fase do torneio. O segundo confronto foi entre jogador A3 e o jogador 

A4, foi uma partida muito disputada, o vencedor foi o jogador A3, que avançou também 

para a segunda fase do torneio. O jogador A4 ficou muito triste, porém mesmo assim 

continuou a acompanhar o torneio e aos poucos foi esquecendo a sua derrota. 

Como versado anteriormente, nossa postura com o jogador A4, foi o mesmo 

ofertado ao universo das atividades do 7º ano. Ou seja, mostramos para ele a 

naturalidade da derrota no jogo, de que ele deveria analisar suas jogadas e perceber-se 

de onde foi sua falha, e corrigir isso para futuras partidas. O jogador A4 respeitou seu 

adversário e teve respeito da turma, em relação a seus sentimentos e resultado final da 

partida. Nossa interpretação de ética perpassa pelas posturas e atmosfera vivenciada em 

questão. 

 Nesse dia, deveriam ser realizadas mais partidas do torneio, porém não dava 

mais tempo, então deixamos para continuar na próxima aula. 

 

Quinta-Feira: 17-07-14 (continuação do torneio no 8º ano) 

 

O próximo confronto da primeira fase do torneio foi entre jogador A5 e o 

jogador A6, nesse confronto quem venceu foi o jogador A6, passando assim para a 

segunda fase do torneio. O quarto confronto, da primeira fase do torneio, foi entre os 

jogadores A7 e A8. Nessa partida quem se consagrou vencedor foi o jogador A7. Iriam 

ser realizadas mais partidas, porém não dava mais tempo, então deixamos para que 

continuássemos na próxima aula.  

 Vale destacar que, da mesma forma como a participação dos alunos do 7º ano se 

destacou, frente a antiga rotina escolar das aulas expositivas, os alunos do 8º ano 

também apresentaram mesma característica. Os comportamentos eram totalmente 

opostos. Os alunos apresentaram atenção, concentração, realização imediata das contas 

que haviam se construído no quadro. Os níveis de participação da turma foram bastante 

satisfatórios. 



58 

 

 

Sexta-Feira: 18-07-14 (continuação do torneio no 8º ano) 

 

Nesse dia havia duas aulas na turma do 8º ano, foi aí que decidimos dar 

continuidade ao torneio. Realizamos então as últimas duas partidas que faltavam para 

finalizar a 1ª fase do torneio, o quinto e penúltimo confronto era entre o jogador A9 e o 

jogador A10. Porém, nessa aula, o jogador A9 faltou e terminou eliminado do torneio, 

neste caso quem seguiu no torneio e consequentemente passou para a segunda fase, foi 

o jogador A10. O último confronto da segunda fase, era entre jogador A11 e o jogador 

A12, nesta partida o vencedor foi o jogador A11. Neste mesmo dia demos continuidade 

na próxima fase do torneio Matix, ou seja, na segunda fase do torneio. Essa segunda 

fase era composta por três confrontos: 

 

1 - A2 vs A3 

2 - A6 vs A7 

3 - A10 vs A11 

 

O primeiro confronto foi entre o jogador A2 e A3, deste duelo quem avançou 

para a terceira fase do torneio foi o jogador A3. O segundo confronto foi entre o jogador 

A6 e o jogador A7. Neste confronto houve algo bem interessante, esse confronto se 

tratou do confronto mais equilibrado de todos que foram realizados no torneio, pois foi 

decidido pela diferença de apenas uma unidade, o jogador A6 obteve 103 pontos e o 

jogador A7 obteve 102 pontos. Desta forma o jogador A6 passou para a terceira fase do 

torneio. O último confronto da segunda fase do torneio foi entre jogador A10 e o 

jogador A11, quem prosseguiu para a próxima fase do torneio foi o jogador A10. 

Depois desses três confrontos ficou conhecido quais jogadores foram os 

finalistas do torneio Matix no 8º ano. Os finalistas foram: A3, A6 e A10.  

Para realizar essa última etapa do torneio Matix, decidimos fazer com que cada 

jogador se enfrentasse e o jogador que obtiver o maior número de vitórias seria o 1º 

colocado e ganharia a medalha de ouro. O 2º jogador que obtiver mais vitórias se 

classificaria em 2º lugar e ganharia a medalha de prata. O jogador que obtiver o menor 

número de vitórias vai ficar em 3º lugar, porém não ganhará medalha. A tabela desses 

três confrontos finais ficou da seguinte forma: 
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A3 vs A6 = 

A3 vs A10 = 

A6 vs A10 = 

 

Tabela 1 – Classificação e confronto dos finalistas do Jogo Matix – 8º ano 

 

Segunda-Feira: 21-07-14 (continuação do torneio Matix na turma do 8º ano) 

 

Para finalizar o torneio, foram realizadas três partidas decisivas, a 1ª partida foi 

entre jogador A3 e o jogador A6, nessa partida o participante vencedor foi o jogador 

A6, que saiu na frente na tabela, no número de vitórias: 

A 2ª partida foi entre o jogador A3 e A10, o vencedor desse confronto foi o 

jogador A10. Com esse resultado o próximo confronto entre o jogador A6 e A10, se 

tratava de uma final, pois o vencedor desse confronto se tornaria o vencedor do torneio 

do 8º ano. A decisão foi disputada até o fim, os jogadores jogavam com precaução, com 

medo de cometer erros, o vencedor dessa partida foi o jogador A10. Logo, o jogador 

A10 foi o campeão e o jogador A6 foi o vice-campeão do torneio Matix, o jogador A3 

ficou em 3º lugar e não foi comtemplado com medalha. 

 

Quarta-Feira: 23-07-14 (entrega das medalhas na turma do 8º ano) 

 

Utilizamos essa aula para fazer a distribuição das medalhas para o campeão e o 

vice-campeão do torneio, os alunos ficaram muito felizes com as medalhas recebidas. 

Abaixo, apresentamos as figuras 18 e 19 que mostram o momento da entrega da 

medalha. 

 

Número de vitórias  

A3:  

A6: 

A10: 
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Figura 18 – Premiação do aluno A6. 

 

 

Figura 19 – Premiação do aluno A10. 

 

 

Quinta-Feira: 24-07-14 (atividade de reflexão acerca do jogo Matix com a turma 

do 8º ano) 

 

Nessa aula pedimos para que os alunos elaborassem um texto com o seguinte 

título: “Dicas para se dar bem no Matix”. Os alunos não sentiram muita dificuldade na 

elaboração do texto. Apresentamos alguns registros dos alunos. 
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Figura 20 - Registro do aluno A6
10

 

 

 Podemos perceber, no discurso do aluno, que respeitar as regras do jogo é 

importante. Defendemos, bem como versa Foucault (2006, p.290) “(...) passa-se de uma 

moral que era essencialmente a busca de uma ética pessoal para uma moral como 

obediência a um sistema de regras”, que obedecer regras é um elemento ético. Já o 

aluno A10 registrou que: 

 

 
Figura 21 - Registro do aluno A10

11
 

                                                           
10

 O jogador tem que prestar atenção, saber respeitar as regras do jogo, ser esperto, saber enganar o 

parceiro no jogo, criar uma jogada inteligente. 
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 Em uma das dicas do aluno, é importante que “some os seus pontos e pontos do 

adversário antes do jogo acabar para saber quem esta na frente. Se você estiver na frente 

tente trancá-lo antes que ele o ultrapasse” Demonstrando uma estratégia muito boa, no 

que se refere, ao perceber que a vitória já é garantida, encerrar a partida em vez de abrir 

maior vantagem de pontos. 

 Dessa forma, concordamos com Smole, Diniz e Milani (2007) quando esses 

dizem que o planejamento de melhores jogadas e a utilização de conhecimentos 

adquiridos anteriormente propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos 

aos jogadores. 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 porque isso ocorreu. Essa consciência permite compreender o próprio 

processo de aprendizagem e desenvolver a autonomia para o aluno jogador continuar 

aprendendo. Outros registros dos alunos podem ser analisados no Anexo A de nossa 

pesquisa. 

 

Sexta-Feira: 25-07-14 (CONFRONTO FINAL DO TORNEIO MATIX ENTRE O 

CAMPEÃO DO 7º ANO E O CAMPEÃO DO 8º ANO) 

 

Neste dia tínhamos duas aulas no 8º ano, foi então que decidimos finalizar o 

torneio Matix, ou seja, realizar a batalha final entre o vencedor do 7º ano (jogador G) e 

o vencedor do 8º ano (jogador A10). Como as duas aulas seriam no 8º ano, pedimos ao 

jogador G que comparecesse a sala do 8º ano, para que pudéssemos realizar o confronto 

final e consequentemente conhecer o vencedor geral do torneio Matix. Queríamos que a 

turma do 7º ano também estivesse presente, porém estavam em aula de outra disciplina 

e não poderiam comparecer. Mesmo assim, decidimos finalizar o torneio. 

O jogo foi bastante disputado e os dois jogadores mostraram que mereciam estar 

na final e concorrer a mais uma medalha de ouro. Foi um grande confronto do início ao 

fim, com os dois jogadores sempre tentando realizar as melhores jogadas e deixar o 

                                                                                                                                                                          
11

 O mais importante no jogo Matix é você ter estratégia. Você precisa prestar bastante atenção pois, 

qualquer erro, pode dificultar seu jogo. É preciso entender a jogada do seu adversário para não se dar mal. 

Some os seus pontos e pontos do adversário antes do jogo acabar para saber quem está na frente. Se você 

estiver na frente tente trancá-lo antes que ele o ultrapasse. 
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adversário encurralado, sem poder de reação. Como foi esperada, a grande final foi 

decidida nos detalhes. O jogador A10 obteve como pontuação final o número “-2”, já o 

jogador G, obteve como pontuação final o número “-5”, de acordo com a soma dos 

escores, o jogador A10 foi vitorioso. Como a partida final foi realizada na turma do 8º 

ano a turma ficou em festa, pois o jogador A10 era estudante do 8º ano, gritaram o 

nome do campeão e o ergueram para cima, foi um momento de muita felicidade, não só 

do vencedor do torneio, mas também de todos da turma. Conforme mostra a figura 22 

abaixo: 

 

 

Figura 22 – Alunos comemorando a vitória geral do aluno A10 

 

 

Segunda: 28-07-14 (exposição do cartaz) 

 

Fizemos a exposição de um cartaz que mostrava quais foram os medalhistas do 

torneio Matix. No cartaz vinham em destaque os medalhistas do 7º e 8º ano, medalhistas 

de prata, medalhistas de ouro e medalhista geral do torneio Matix. 

 

 3.3.3. Considerações Sobre o Torneio Do Jogo Matix 

 

Foi uma experiência muito rica, diferenciada, estimulante e prazerosa, que 

proporcionou ao ambiente escolar um momento de alegria, disputa, prazer em aprender, 

atenção, estratégia, raciocínio, educação e muita exercitação matemática (adição e 

subtração dos números inteiros). Foi uma atividade que encantou, desafiou, trouxe 

movimento, barulho e uma certa alegria para o espaço no qual normalmente entram 

apenas o lápis, o livro e o caderno. Um trabalho como esse é determinante para que os 
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alunos tenham interesse nas aulas de matemática, e consequentemente participem de 

forma mais significativas das aulas. 

Percebemos que ao trabalhar com o torneio, desenvolvemos a interação dos 

alunos, pois os alunos discursavam muito e ao mesmo tempo desenvolviam seus 

potenciais de participação, crítica, respeito mútuo e cooperação. Os alunos trocavam 

pontos de vista sobre as jogadas, sobre as opções de jogadas. 

 Ao aplicar o jogo Matix pudemos perceber que os alunos tiveram mais 

facilidade em perceber quais números eram maiores e quais eram menores, também 

melhoraram a linguagem matemática em relação aos números inteiros e em relação a 

operação de adição e subtração de números inteiros e na hora de fazer o cálculo da 

pontuação final, eles aprimoraram de forma significativa a operação de adição e 

subtração de números inteiros. Ou seja, estavam operacionalizando esses resultados sem 

se prender a “regra de sinais”, apenas sabendo lidar com números positivos e negativos 

como saldos a favor e contra. Foi muito gratificante ver a participação dos alunos no 

torneio, pudemos notar um clima de competitividade e de respeito ao adversário, que 

segundo nossa interpretação dos documentos oficiais de educação (BRASIL, 1998), 

caracterizam-se como elementos éticos.  
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4.0 - 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 Matix, 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. Logo, a Matemática deixaria, por um instante, ser apenas um 

conjunto de aplicação de fórmulas, para a visão dos alunos.  

Acreditamos que com essa forma de trabalhar os conteúdos, de maneira prática e 

contextualizável para aplicação para os alunos, estamos também deixando de lado a 

organização sistemática, excessiva e lógica, comum na Matemática, e dando a 

oportunidade ao aluno de organizar as informações iniciais de acordo com a sua 

intuição, valorizando assim o seu conhecimento prévio, 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.  

Defendemos também que a partir de então o aluno terá a visão de que a 

Matemática não é apenas uma reprodução de fórmulas, mas que tudo o que a 

Matemática apresenta pode ser trazido para a realidade. 

 Concluímos que a Experiência de Estágio Supervisionado III teve grande 

importância para a realização de nossa pesquisa, pois ela ofertou as inquietações nas 

quais nos debruçamos, e após a reflexão sobre a prática, e um olhar cuidados sobre o 

planejamento, pudemos inserir o jogo, dentro da sala de aula, de modo que obtivemos 

respostas positivas. Logo, acreditamos ter atingido nossos objetivos no que se refere 

analisar os impactos que o uso do jogo Matix pode proporcionar aos aluno do 7° e 8° 

ano de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Mamanguape – PB, 

referentes a participação em sala de aula. O nosso diagnóstico é que o uso do jogo 

trouxe participação ativa e interessada do alunado, rendendo resultados satisfatórios, 

socialização e aprofundamento das ideias matemáticas. 

A utilização desse recurso didático aparece como uma possibilidade altamente 

significativa no processo de ensino aprendizagem, podendo colaborar tanto para o 

professor, em sua prática docente, quanto para o aluno, na construção de elementos 
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éticos como interesse em realizar o exercício dos conhecimentos matemáticos. O jogo 

aplicado ao ensino de Matemática pode não ser algo novo, porém apresentou grande 

potencial em dinamizar as ações escolares dos alunos em questão. 

 Também deixamos aqui nossa contribuição ao cenário científico no que tange a 

possibilidade de futuras pesquisas relacionadas a uma maior sistematização de nossas 

observações, bem como a ampliação e aplicação do jogo a outros anos escolares e 

outras escolas. Também é possível adaptar o jogo para outros conteúdos matemáticos. 

Por exemplo, é possível que a pontuação tenha números fracionários, para que os alunos 

exercitem contas com mínimo múltiplo comum. Também é possível colocar operações 

de multiplicação e divisão para que se tenha expressões aritméticas maiores. Dessa 

forma, o jogo é passível de mudanças com fins de atender a outras demandas. 

Defendemos que a aplicação de jogos, como sugerido por nós, através de planejamento,  

pode trazer à tona resultados positivos na participação e interesse do aluno bem como 

abrir espaço para aperfeiçoamento das noções de ética. 
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7.0 – ANEXO 

 

Momentos da Intervenção com o jogo Matix 
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