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RESUMO 
 

 
O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo principal analisar 

contribuições do jogo Kenken para a aprendizagem dos alunos do 6º ano, referente às 

quatro operações básicas em uma escola pública do município de Guarabira/PB. Esta 

pesquisa é classificada quanto aos objetivos como uma pesquisa exploratória e quanto ao 

levantamento de dados do tipo pesquisa-ação. Inicialmente, fizemos um estudo 

diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos em relação ao jogo Kenken que articula as 

quatro operações básicas da Matemática com alguns alunos de cada turma dos 6º anos B, 

C e D. Em seguida, foi apresentado e aplicado o jogo. Os resultados obtidos neste trabalho 

nos mostraram que os alunos que tem certa familiaridade com as operações básicas e 

gostam de jogos envolvendo números, o jogo potencializa o aprendizado em Matemática, 

mas se não souber as operações básicas, dificulta na resolução do jogo. Neste contexto 

podemos perceber o jogo como elemento motivador para o Ensino-aprendizagem na 

Matemática.Para fundamentar nosso trabalho, utilizamos como referencial teórico alguns 

autores conhecidos, tais como:  Marília Toledo, Jean Piaget, Júlia Borin entre outros.Por 

fim, entendemos que, os conhecimentos construídos com a utilização do jogo são mais 

um indicativo para um aprendizado mais significativo das quatro operações básicas, se 

nos preocuparmos em utilizar metodologias de ensino que incentive a construção do 

conhecimento matemático. 

 

Palavras-Chaves: Operações básicas. Ensino-aprendizagem. O jogo kenken. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study course completion (CBT) aims to analyze the game Kenken contributions to 

student learning from the 6th year, referring to the four basic operations in a public school 

in the municipality of Guarabira/PB. This research is classified as the goals as an 

exploratory research and how the data collection o faction-research type. Initially, we did 

a diagnostic study on the students' knowledge in relation to kenken game that articulates 

the four basic operations of mathematics with some students from each classof6th grade 

B, C and D. Then was presented and applied to the game. The results obtained in this 

work showed that students who have some familiarity with the basic operations and enjoy 

games involving numbers, the game enhances learning in mathematics, but if you do not 

know the basic operations, hinders there solution of the game. In this context we can see 

the game as a motivator for teaching and learning in mathematics element. To support 

our work, we use as theoretical framework some well-known authors such  as: Marilia 

Toledo, Jean Piaget, among others JuliaBorin. Finally, we understand that the knowledge 

built using the game are more indicative for a more significant learning of the four basic 

operations, but care to be using teaching methodologies that encourage the construction 

of mathematical knowledge. 

 

 

 

Key Words: Basic operations. Teaching and learning. The kenken game. 
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1. MEMORIAL DO ACADÊMICO 

 

É com grande satisfação que estou fazendo esse memorial. Lembrar acontecimentos 

passados é de uma forma ou de outra fácil, comentá-los também, porém quando se trata 

de tentar colocar no papel, esta tarefa se torna um pouco complicada.  

Fazer um memorial é colocar no papel momentos passados, é uma reconstituição 

da própria vida, momentos marcantes que passaram. Logo, para a elaboração do presente 

memorial, levei em consideração condições e situações da minha vida na educação básica, 

no ensino superior e no curso de formação profissional (essas duas últimas etapas de 

minha vida tiveram início praticamente ao mesmo tempo). Dessa forma, procuro dar 

ênfase aos elementos que possibilitaram a construção de minha vida social, educacional 

e profissional. 

Mesmo considerando esse memorial uma autocrítica e uma auto avaliação, noto que 

o mesmo se torna, também, um instrumento onde posso confessar experiências, 

sentimentos e momentos vividos - situações que contribuíram em minha formação. Nele, 

procuro destacar elementos que marcaram quebras de paradigmas pessoais -seja por 

coerências, incoerências ou por meio das relações estabelecidas com o mundo de uma 

forma geral que possibilitaram a construção de minha vida profissional e que com ela foi 

junto a minha vida pessoal; Incetivos dados por familiares, amigos e colegas - pessoas 

mais próximas e mais distantes que contribuiram para me tornar quem eu sou hoje. Enfim, 

acredito que esse memorial acabou se tornando uma ferramenta confessional de 

sentimentos, sonhos e perspectivas futuras. 

Desde o início de meus estudos no Ensino Fundamental I, fui um aluno esforçado, 

não fui o “primeiro aluno “da turma, mas sempre dei o meu melhor, me identifiquei muito 

na área de exatas. Lembro-me que na 8ª (oitava) série - que hoje é o 9ª (nono) ano do 

Ensino Fundamental II - o professor de Matemática oferecia medalhas aos três primeiros 

colocados da classe em sua matéria. Ali comecei realmente a estudar seriamente para 

conseguir ficar entre os três primeiros colocados, ficando em segundo lugar. Receber 

aquela premiação, diante dos demais colegas, naquele tempo, foi uma das coisas mais 

importantes da minha vida. Passando para o Ensino Médio, comecei a estudar para o 

vestibular organizado pela Coperve, que poderia ser em 3 (três) fases, ano a ano com o 

avançar do Ensino Médio, ou o total de todos os anos no fim do 3º (terceiro) ano do 

Ensino Médio. Desde o início do 1º ano no Processo Seletivo Seriado (PSS), eu e meus 
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amigos queríamos lograr êxito em uma ou mais disciplinas. Os nossos professores 

explicavam que se fechássemos alguma matéria nossas notas subiriam, e eu sempre quis 

fechar Matemática e Português, por serem mais usadas em concursos públicos. 

Terminado o primeiro ano a média obtida não foi a esperada, mas em Português e 

Matemática o resultado era bom. No segundo ano refiz o primeiro PSS obtendo uma 

média percentual do vestibular relativamente boa. Quando cheguei no terceiro ano fiz só 

a 3ª (terceira) etapa do vestibular obtendo uma média considerável. Restava decidira-lo 

curso que eu iria optar? Tentei para Engenharia Mecânica na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), pois gosto de números, mas não para a área de mecânica e hoje vejo que 

não teria me saído muito bem. Não fui aprovado, fiquei muito perto, mas não fui chamado. 

Posteriormente abriu na UFPB a reopção de curso, optei por Matemática como primeira 

opção, passei nas primeiras colocações e vi que não fiz errado ter escolhido esse curso. 

No ano de 2007, mesmo ano que passei na UFPB, abriu o concurso da Polícia 

Militar do Estado da Paraíba (PMPB), instituição que eu já havia tentado ingressar no ano 

de 2006 e não havia sido aprovado. Com o incentivo do meu pai, preparei-me melhor e 

consegui passar nesse novo concurso. Quando ingressei no Curso de Formação de 

Soldados (CFS) foi uma felicidade imensa para mim e minha família, mas esse curso era 

em tempo integral, o que acarretou o trancamento da minha graduação. Passei o ano de 

2009 no curso de formação de soldados, e no final daquele ano ainda consegui pagar 

algumas disciplinas no curso de Matemática. Em 2010 voltei para o curso de Matemática, 

para então, de forma ininterrupta, terminá-lo no corrente ano de 2014, sendo mais uma 

conquista em minha vida, pois sempre tive vontade de ter um pouco mais de 

conhecimento na área de exatas - que considero ser uma das áreas mais fascinantes - e ter 

um curso de nível superior.  

Quando iniciei o curso de Licenciatura em Matemática meu pensamento era ser 

graduado e tinha que ser na UFPB, pois achava que era muito difícil, quase impossível, 

formar-me em Matemática por essa instituição. O tempo foi passando e vi que alguns 

amigos meus ingressaram no curso no mesmo tempo que eu, entrando no Mestrado tanto 

na área de Educação como na Matemática pura, isso serviu de incentivo para mim, uma 

motivação, pois foram amigos que ajudei no tempo que estudaram comigo. 

Fomos todos nascidos e criados em Guarabira/PB. Estudamos todo o Ensino 

Fundamental I em um colégio próximo de casa, colégio Maria Cazuza. De lá, tenho vagas 

lembranças, momentos bons que lembro terem sido felizes. 
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Quanto a minha mãe, ainda hoje veem algumas lembranças, lembranças boas e 

momentos felizes. Lembro que de manhã logo cedo ela ia trabalhar, de logo no início do 

trabalho quando ela pegava o ônibus e voltava tarde da noite, depois chegou a comprar 

um carro e vinha todos os dias mais cedo para casa, me lembro dos conselhos que ela me 

dava, lembro de coisas boas que passei com ela; sempre foi uma mulher que gostava 

muito de trabalhar, e minha família sempre me falava o que ela pretendia para nós: que 

todos seus filhos fossem formados, fossem pessoas dignas e esforçadas, que seguissem 

seu exemplo. 

Depois do falecimento de minha mãe, houve algumas mudanças em casa, eu e 

minhas irmãs fomos estudar em outro colégio, um colégio do município, o Centro 

Educacional Osmar de Aquino, onde passamos todo o Ensino Fundamental II. O colégio 

era organizado, eu tinha minhas amizades e era divertido - foram momentos marcantes 

em minha vida. Os professores eram legais e alguns nunca mais os esquecerei, mas havia 

também aqueles que davam medo só de falar com eles. Lembro-me de um professor de 

inglês que dava aula, mas só falava o básico e nos mandava ler. Era um professor da 5ª 

série, depois de um tempo, mais a frente, descobri que ele não sabia ler em Inglês muito 

bem, daí você vê o nível de alguns professores. Chegando ao Ensino Médio, no ano de 

2004, meu pai nos colocou em um colégio particular, tentando de uma forma ou de outra 

melhorar nossa educação. Ele via que a educação no colégio do município não era muito 

boa em comparação a um colégio particular. Assim, todo o Ensino Médio foi no Colégio 

e Curso Executivo, para mim e minhas irmãs. Era bem notável a diferença do ensino em 

algumas matérias eu não conseguia acompanhar, mas aos poucos fui me adaptando à outra 

didática.  

Minhas irmãs prestaram vestibular antes de mim: a mais velha passou para 

Biologia, a outra para Matemática todas duas na Universidade do Vale do Acaraú– UVA 

Meu pai, um 2º sargento da PMPB, é a pessoa que mais me deu e me dá conselhos, 

que me acompanha, que me orienta, que me dá forças para continuar e que, sem ele, 

acredito que eu não teria conquistado nem a metade do que eu consegui até hoje.  

Na minha graduação em Matemática, já chegando em sua etapa final, fui pagar as 

disciplinas de Estágio III e Estágio IV, disciplinas estas onde tive que ministrar aulas, 

onde vi o prazer de ministrar aulas em estágio III fui para o Ensino Fundamental e fui 

estagiar em turmas de 8ª série em uma escola municipal da cidade onde resido. Vivenciei 

várias experiências e que se tornaram muito gratificantes para mim, fiz meu relatório para 

o professor orientador da disciplina e fui aprovado. Em Estágio IV foi um pouco diferente 
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já fui para o Ensino Médio em uma escola estadual com outro professor regente, outras 

experiências outra realidade da anterior. 

Na minha vida acadêmica a profissão de professor não era o que eu imaginava, pois 

ia mais além do que eu pensava, nunca tinha passado em minha cabeça em fazer projetos, 

refletir sobre a Matemática, conhecer a modelagem matemática assuntos que quem está 

no Ensino Médio não vê e não tem nem noção de como é prazeroso ter um pouco de 

conhecimento de determinado assunto. Fui monitor de Matemática para o Ensino Básico 

IV na UFPB, uma experiência ímpar em minha vida, pois ali vi como é ter um pouco mais 

de responsabilidade e compromisso com os alunos. Depois disso lecionei em um 

supletivo em Guarabira/PB por um ano, com muito aproveitamento e adquirindo amigos 

e mais experiências. 

Nessa curta jornada de docência em minha vida pude ver que ser educador é mostrar 

o melhor caminho para o aluno, orientá-lo e ajudá-lo a caminhar com suas próprias pernas 

para que eles possam ter vontade de aprender e consciência de que para poder crescer não 

tem outro caminho senão pelo estudo e dedicação. 

Quando olho para trás e vejo tudo por que passei, lembro-me quanta dificuldade 

encontrei em meu caminho, quantas coisas havia a me fazer desistir, e eu sempre forte e 

firme ali; vi que a mão de DEUS estava e está sempre me guiando, seja pelo meu pai, por 

um familiar ou mesmo amigo; aprendi a gostar de Matemática, me apaixonei por ela, não 

foi fácil, conversava muito com meu pai sobre isso e ele sempre me dizia “ nada fácil vale 

à pena” , e era com essas palavras de entusiasmo que eu me sentia mais seguro e o 

escutava dizendo que era um bom curso e que hoje existe poucos profissionais na 

área;posso dizer que não me arrependo de ter cursado o curso de Licenciatura Plena em 

Matemática no Campus IV em Rio Tinto e que o foi muito prazeroso ter passado esses 

cinco anos para finalmente poder me formar.
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2.  INTRODUÇÃO  

 

2.1 Apresentação do Tema 

A Matemática está presente na nossa vida diretamente ou indiretamente. Ela está 

em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Nos últimos trinta anos, 

pesquisadores educacionais, em busca de respostas de como melhorar o aprendizado das 

crianças tem realizado diversos estudos e observaram que o processo de ensino-

aprendizagem é muito mais complexo do que se imagina, concluindo que a Matemática 

está ligada diretamente a compreensão e não a memorização (BORIN, 1998). 

Para os PCN (BRASIL, 1998), a Matemática tem o intuito de preparar os cidadãos 

para a vida, de formá-lo por completo para que possa se relacionar com outras pessoas 

em seu meio social. O ensino da Matemática deve ter como objetivo a utilização da 

linguagem matemática e suas ideias e utilização de seus recursos na construção do 

conhecimento. Nesta perspectiva, o educador tem que ter uma boa formação acadêmica, 

dominar os conteúdos disciplinares e ter um bom repertório didático-metodológico de 

ensino. Todos estes recursos atuando em conjunto possibilitarão um ensino de qualidade. 

Rêgo e Rêgo (2004) concordam com esta perspectiva ao afirmarem a importância de 

metodologias de ensino apropriadas para a realidade escolar. 

 Como uma proposta metodológica, o uso de jogos no ensino da Matemática tem 

também um papel recreativo e lúdico, despertando a motivação própria da idade das 

crianças, assim como a curiosidades ao realizar atividades em grupo. No entanto, é 

preciso associá-lo ao desenvolvimento de um conteúdo matemático específico.  

Em minha jornada acadêmica no curso de licenciatura em Matemática fui 

observando como seria minha formação acadêmica, e tentando adquirir qualidades das 

pessoas que foram meus professores. Conheci professores com diferentes formas de 

ensino, professores simpáticos, marrentos, professores mais fechados e aqueles que não 

se importavam muito com os alunos, mas conheci um há algum tempo que utilizava 

recursos de jogos em suas aulas objetivando cativar o aluno ao raciocínio lógico. Neste 

curso estudei disciplinas que utilizavam tão somente o foco para os jogos na educação 

que eram as disciplinas de Laboratório para o Ensino de Matemática I e Laboratório para 

o Ensino de Matemática II encontrando nelas recursos para que as aulas não ficassem tão 

monótonas. 
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Nestas aulas foi de suma importância aprender que devemos saber escolher o jogo 

mais adequado, pois para poder aguçar determinada habilidade tem que se ter cautela na 

hora da escolha do jogo senão de nada valerá a iniciativa. Escolhido o jogo por meio de 

alguns critérios estabelecidos e criados pelo professor para desenvolver certas 

habilidades, não se deve começar a jogá-lo imediatamente, é importante que o professor 

o conheça bem, que jogue e tire suas possíveis dúvidas. 

Observar as regras do jogo, as possíveis jogadas e verificar se apresentam 

situações que desafiem os alunos, levando ao raciocínio lógico e a compreensão do jogo. 

O jogo por si só pode ser desafiador, mas é possível não colaborar para a construção do 

raciocínio no desenvolvimento de determinada habilidade e assim também pode se tornar 

muito fácil e desinteressante para o aluno, ou por sua vez, muito difícil não despertando 

interesse dos alunos. 

Não é por ser jogo que obrigatoriamente os alunos gostarão. Como sabemos cada 

aluno pensa de forma diferente tem sua própria realidade, não sendo interessante 

determinado jogo, ou seja, é importante rever a proposta. 

Procurando um tema para meu trabalho de conclusão de curso (TCC), pensei logo 

em jogos, mas qual seria o jogo? O que seria envolvido neste jogo? Qual a habilidade que 

este jogo iria incentivar e desenvolver? Pensando assim procurei encontrar um jogo que 

envolvesse as quatro operações básicas e que esse fosse apropriado para o Ensino 

Fundamental. 

Dessa forma, percebemos que o uso dessa metodologia tem como finalidade fazer 

com que os discentes gostem de aprender Matemática, para que o ensino não fique 

repetitivo, mudando a rotina de classe. Também é considerando um elemento motivador 

para os docentes, pois muitas vezes há uma falta de interesse de condições também, 

especificamente aos que lecionam no Ensino Fundamental em escolas públicas. 

Por fim, entendemos que as quatro operações básicas da Matemática têm uma 

importância fundamental em nosso cotidiano, pois a Matemática é um ente vivo que faz 

parte da vida da gente, seu ensino é sempre baseado em ensinamentos anteriores, ou seja, 

ele é sequencial e dificilmente um aluno aprende a dividir se não tiver aprendido a 

subtrair, adicionar e multiplicar.  

Segundo Nunes e   Bryant: 
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(...) a matemática é uma matéria escolar, 

porém no que tange as crianças é também uma parte importante 

das suas vidas cotidianas: sem matemática, elas ficaram 

desconfortáveis não apenas na escola, mas também em grande 

parte de suas atividades cotidianas: quando partilham bens com 

seus amigos, planejam gastar suas mesadas, discutem sobre 

velocidade e distâncias, viajam e tem que lidar com moedas 

diferentes e finalmente quando têm que lidar com o mundo do 

dinheiro, de compras e vendas, hipotecas e apólices de seguro, 

precisam de habilidades matemáticas ( 1997, p. 76). 

Pode-se ressaltar também que apesar de as operações básicas terem esse papel 

fundamental na vida dos seres humanos, é bem verdade que quase sempre a Matemática 

tem o papel de “vilão” na história da aprendizagem de muitos alunos, por isso é preciso 

desmistifica-la a matemática como sendo algo assustador e complicado. Pode acontecer 

que ao decorrer dos conteúdos vistos em salas de aulas, alguns alunos apresentem 

dificuldades nas resoluções das atividades matemáticas operacionais, causando muitas 

vezes uma aversão por esses conteúdos, ou disciplina. Um ponto que cabe a nossa 

reflexão: como tentar melhorar esse quadro? Suprir essas dificuldades que os alunos 

encontram diariamente nos contextos matemáticos? Daí então, a necessidade da 

utilização de métodos diferenciados na tentativa de reverter esse cenário.  

Kamii e Devries, (1996) afirmam que um dos efeitos nocivos do uso do algoritmo 

é o de tornar a criança dependente do arranjo especial dos dígitos das operações e, 

sobretudo, da necessidade de lápis e papel para solucioná-la. 

Valorizando também as resoluções mentais da criança. Para isto basta promover 

atividades em que a criança consiga desenvolver o cálculo mentalmente, essas atividades 

podem ser lúdicas, através de jogos individuais ou coletivos. 

Para apreender conceitos elementares matemáticos, bem como as operações 

aritméticas fundamentais, o sujeito precisa estar de posse de estruturas operatórias que 

possibilitem uma real compreensão acerca de tais conteúdos; senão os mesmo não 

ultrapassarão o nível de memorização. 

Piaget (1975, p. 74) reforça essa ideia mencionando que a criança, em alguns anos, 

“reconstrói espontaneamente as operações e estruturas básicas de natureza lógico-

matemática, fora das quais não compreenderia nada do que lhe ensinará na escola.” 
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  Sendo necessário que a escola considere o estágio de desenvolvimento em que se 

encontram os alunos, para a partir de então elaborar os conteúdos a serem trabalhados; 

conteúdos que, dessa forma, seriam passíveis de assimilação por parte dos alunos. 

 

2.2  Problemática e Justificativa 

A proposta desta pesquisa enfatiza as contribuições da utilização de jogos como 

metodologia de ensino nas aulas de Matemática.  

A escolha dessa temática pode ser justificada por duas razões. A primeira 

justificativa está baseada na nossa experiência docente. Como educador, vivenciamos 

algumas dificuldades dos estudantes na compreensão das operações básicas. Por isso, 

consideramos que alternativas metodológicas podem ajudar os estudantes no 

entendimento desses conceitos. 

A segunda justificativa remete a nossa vida acadêmica. Durante a graduação 

tivemos alguns mestres que utilizaram processos didáticos que despertaram motivação 

para a prática docente. Os professores da Universidade apresentaram diferentes formas 

de ensino, dentre estas a discussão dos jogos. Estas possibilidades dinâmicas de ensino 

até então passavam despercebidas. 

Há algumas dificuldades em relação ao processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos, incluindo as operações matemáticas básicas, assim sendo os 

jogos se mostram uma forma atrativa de desenvolver os conteúdos matemáticos, 

desafiando o estudante a elaborar seu próprio conhecimento matemático, relacionando 

com conceitos culturais e regras sociais. 

O uso de materiais didáticos, como jogos podem ajudar na construção de 

conhecimento, desde que haja um planejamento. O profissional de Matemática, antes de 

trabalhar em sala de aula com a metodologia de jogos deve tentar responder algumas 

questões, como: Por que estou usando esta metodologia? Como a utilizarei de forma a 

alcançar os objetivos de ensino? Como avaliarei os estudantes?  

Diante de todas estas indagações, investigamos nessa pesquisa a importância do 

uso de jogos acreditando que este instrumento, se utilizado de forma adequada, pode ser 

usado como potencializador do processo de ensino aprendizagem das operações básicas. 

É com este intuito que nos aproximaremos da discussão tendo como problema de pesquisa 
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a questão: quais as contribuições do jogo Kenken para a aprendizagem dos alunos do 6º 

ano referente às quatro operações matemáticas básicas? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a aplicação do jogo Kenken como instrumento potencializador da 

aprendizagem das quatro operações matemáticas com estudantes de 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública do município de Guarabira/PB. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Para a consecução do objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar o perfil dos estudantes participantes da investigação; 

• Verificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre as operações 

básicas; 

• Avaliar a interação dos estudantes com o jogo Kenken; 

• Verificar contribuições da aplicação do jogo para a aprendizagem dos 

alunos; 

 

2.4 Considerações Metodológicas 

Esta seção tem como finalidade descrever os procedimentos técnicos e 

metodológicos utilizados no presente estudo. De acordo com Gil (2010, p.26) a pesquisa 

científica pode ser assim definida como “[...] um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.” Nesse 

sentido serão apresentados a seguir os sujeitos envolvidos, qual a metodologia de 

pesquisa que adotamos neste estudo, bem como os instrumentos de análise dos dados que 

escolhemos para o estudo. 

Segundo os objetivos que desejamos alcançar com este estudo, a metodologia de 

pesquisa pode ser caracterizada como um estudo descritivo, elaborados a partir de 

observação do pesquisador e materiais publicados sobre a temática estudada. O estudo 

descritivo, segundo Gil (2010) tem como objetivo principal descrever fatos e fenômenos 

de um determinado objeto, fazendo uma análise geral de suas características no ambiente 
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em que se desenvolve, ou seja, o estudo descritivo está relacionado ao descobrimento e 

observação de fenômenos, buscando descrevê-los classificá-los e interpretá-los. 

A metodologia de ação está organizada em dois momentos com diferentes 

instrumentos de coleta de dados: a aplicação de um questionário para avaliação dos 

conhecimentos prévio dos estudantes sobre as quatro operações; o segundo momento 

refere-se à aplicação do jogo Kenken com os estudantes e em seguida aplicação de um 

questionário contendo situações problemas coerentes com o jogo Kenken que envolveram 

as operações básicas e também questões sobre suas impressões sobre o jogo e a 

Matemática do jogo. 

Elegemos como sujeitos de estudo os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola pública do município de Guarabira/PB. 

Quanto ao levantamento dos dados este estudo caracteriza-se como sendo uma 

pesquisa – ação, que é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no 

qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo participativo ou cooperativo (THIOLLENT, 1986, p. 14). 

Segundo Thiollent (1986, p.14), a pesquisa-ação é associada a diversas formas de 

ação coletiva em busca de resolução de problemas, ou para gerar transformação, não se 

tratando de um simples levantamento de dados, ela exige a participação de todos 

(pesquisadores e interessados), analisa o problema dinamicamente, toma decisões e 

executa ações. A metodologia trata a pesquisa-ação como um método, ou uma estratégia 

de pesquisa. Sendo a pesquisa-ação, por sua vez um modo de conhecer e organizar uma 

pesquisa social prática. Seus métodos e técnicas baseiam-se em: questionários, 

entrevistas, documentação, mapeamento, diagnóstico e resolução. No nosso caso foi a 

intervenção em sala de aula envolvendo os estudantes com o jogo Kenken proposto.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A utilização de jogos no Ensino de Matemática 

A aplicação de um jogo em uma aula de Matemática pode ser definida de acordo 

com a proposta de Agranionih e Smaniotto(2002, p. 16) como:                                                  

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com 
objetivos claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que 
oportuniza a interação com os conhecimentos e os conceitos 
matemáticos, social e culturalmente produzidos, o estabelecimento de 
relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias para 
a resolução de problemas. 

 

Assim, a aplicação de um jogo oportuniza interatividade entre os jogadores e pode 

ser utilizado para dinamizar os conceitos matemáticos que já foram internalizados pelos 

estudantes, juntamente como o seu amadurecer e aprofundamento de determinadas 

operações. No entanto, antes de sua aplicação, devemos ter um planejamento cuidadoso, 

pois temos que atentar para as potencialidades e limitação deste instrumento didático de 

ensino. 

Ao jogar o aluno vai desenvolvendo habilidades, pois tem a oportunidade de 

resolver problemas de investigar qual a melhor jogada, a mais correta para se chegar ao 

objetivo. Pode-se considerar que o jogo dá uma sensação de prazer ao vencê-lo, a 

utilização da metodologia com jogos em sala de aula diminui o bloqueio presente em 

muitos alunos que temem essa disciplina. 

Como procuramos um tipo de pesquisa, foi escohlido a pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (1999) é realizada sobre um problema ou questão de pesquisa que geralmente 

são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito. O objetivo desse tipo 

de estudo é procurar padrões, idéias ou hipóteses. A idéia não é testar ou confirmar uma 

determinada hipótese. As técnicas tipicamente utilizadas para a pesquisa exploratória são 

estudos de caso, observações ou análise históricas, e seus resultados fornecem geralmente 

dados qualitativos ou quantitativos. A pesquisa exploratória avaliará quais teorias ou 

conceitos existentes podem ser aplicados a um determinado problema ou se novas teorias 

e conceitos devem ser desenvolvidos (COLLIS,2005). 
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Segundo Borin (1998), à medida que os alunos vão jogando, os mesmos vão 

percebendo que o jogo não é apenas de caráter lúdico e que se deve ser levado a sério e 

não encarado como uma simples brincadeira. Quando o aluno tem conhecimento das 

regras do jogo e tenta vencer, certas habilidades vão se desenvolvendo e vão se 

relacionando com alguns conceitos matemáticos. É importante ressaltar também que o 

jogo tenha regras pré-estabelecidas que não mude durante a partida, e caso isso ocorra 

que sejam mudadas no intervalo de uma partida para outra, pois as negociações referentes 

às regras também contribui para o aprendizado. Assim o Professor de Matemática deve 

saber como mostrar os conceitos e de forma motivadora, que despertem a curiosidade e 

motivem o estudante a aprender.  

Determinados jogos tem níveis mais avançados, as crianças podem lidar com 

situações mais complexas, tais como jogos com regras arbitrárias e que os jogadores só 

poderá jogar se estiver com outro companheiro, assim sendo os jogos com regras tem 

aspectos importantes tais como o respeito às regras e também ao companheiro, sendo 

assim jogos em grupo desenvolve respeito moral, social, e um estímulo a criança para o 

seu desenvolvimento lógico. (BORIN,1988) 

O docente ao preparar suas aulas baseadas na utilização de jogos terá que tomar 

certos cuidados referentes a metodologia, atentando para uma melhor adequação de 

tempo, dos materiais, da discussão dos conteúdos e principalmente, dos registros dos 

estudantes. Assim, o professor deve solicitar o registro das ações dos estudantes em todos 

os momentos da atividade: início, no desenvolvimento e no fim. Reafirmando este 

pensamento, Borin (1988) propõe que seja elaborado um relatório para cada registro das 

jogadas dos estudantes. Ao tentarem resolver problemas, os alunos não deveriam apagar 

as jogadas que se considerassem erradas, pois as mesmas podem servir para indagar 

caminhos para se chegar a resposta certa por meio de análise de caminhos traçados. Por 

isso é que se devem registrar as jogadas para posteriormente serem feitas análises 

referentes às jogadas. 

Para alguns estudiosos “[...]os registros sobre matemática ajudam a aprendizagem 

dos alunos de muitas formas, encorajando a reflexão, clareando as ideias e agindo como 

um catalisador para as discussões em grupo” (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.12). 

Percebemos então que os registros matemáticos têm importância no processo de 

conhecimento do aluno, pois os mesmos passam a comentar o que aprendeu aos outros e 

assim vão discutindo o conhecimento sobre o jogo.  
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Para que os alunos possam aprender e desenvolver-se enquanto jogam, é preciso 

que o jogo quando introduzido nas aulas tanto o caráter lúdico quanto educativo. Por isso 

faz-se necessário alguns cuidados ao planejar o uso desse recurso nas aulas (SMOLE et 

al, 2008 p.17). 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que um jogador não aprende e pensa sobre 

o jogo quando joga uma única vez. Dessa forma, ao escolher um jogo para jogar com seus 

alunos, é preciso considerar que na primeira vez em que joga, o aluno mal compreende 

todas as regras (SMOLE et al, 2008 p.17). 

 

Em segundo lugar, nem sempre os alunos são receptivos aos jogos porque, mediante 

as experiências anteriores com essa disciplina, e mesmo das crenças que tem sobre o que 

seja aprender matemática, tendem a pensar que os jogos não são tão matemáticos quanto 

as fórmulas, os cálculos e as técnicas em geral. (GÓMEZ CHÁCON, 2003, apud SMOLE, 

2008, p.17) 

Um jogo pode ser escolhido porque permitirá que seus alunos comecem a pensar 

sobre um novo assunto, ou para que eles tenham um tempo maior para desenvolver a 

compreensão sobre um conceito, para que eles desenvolvam estratégias de resolução de 

problemas ou para que conquistem determinadas habilidades que naquele momento você 

vê como importantes para o jogo por meio de um desses critérios, não deve ser aplicado 

de imediato: é importante que você tenha clareza se fez uma boa escolha. E também faz-

se necessário que conheça o jogo antes de desenvolvê-lo nas aulas. (SMOLE et al, 2008 

p.18). 

Leia as regras e simule as jogadas afim de perceber se o jogo apresenta situações 

desafiadoras aos seus alunos e se realmente o jogo se enquadra na proposta didática a 

qual você deseja que eles aprendam, levando-os ao desenvolvimento do raciocínio e da 

cooperação. 

Muitas vezes, um jogo pode ser fascinante, mas para a sua realidade pode se tornar 

algo muito fácil, não apresentando desafios que façam os alunos se superarem e/ou 

aprenderem. Ou, ao inverso, ser tão difícil que os alunos nem se encantem com ele porque 

não alcançam aquilo que se propõe (SMOLE et al, 2008 p.18). 

Trabalhar com jogos envolve o planejamento de uma sequência didática. Exige uma 

série de intervenções do professor para que, mais que jogar, mais que brincar, haja 

aprendizagem. Há que se pensar como e quando o jogo será proposto e quais possíveis 

explorações ele permitirá para que os alunos apresentam (SMOLE et al, 2008 p.19). 
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O emprego de jogos em classe supõe um expectativa por parte dos alunos, por isso 

é muito importante o modo como o jogo será recomendado. Devemos lembrar que nossos 

alunos pertencem a uma geração que dá importância aos meios visuais; assim sendo, é 

recomendável que cuidemos da forma e da apresentação do jogo, desde os aspectos 

físicos- dados, fichas, regras etc.- até o jeito como falamos das recomendações de uso. É 

apropriado que não se faça nenhuma preleção, nem mesmo algo que soe aos alunos como 

sermão, porque isso normalmente não os convence (SMOLE et al, 2008 p.20). 

Habituamos dizer que pensar como levar um jogo aos alunos implica refletirmos 

sobre como os jogos são estudados por eles fora do colégio. Aprende-se um jogo com os 

amigos, aprende-se um jogo lendo suas regras, fazendo tentativas. Se o jogo provoca, 

surge a necessidade de permanecer jogando, de repetir algumas vezes. É interessante 

estimule a necessidade de estudar, a vontade de jogar e o desafio de vencer. Essas opções 

guiam nós para apresentar um jogo a turma (SMOLE et al, 2008 p.20). 

Para aprender lendo as regras, neste caso o pesquisador pode entregar aos alunos 

cópias das regras do jogo, quando receberem deveram ler e discutir, decidindo como 

resolver as dúvidas, e eles viram atrás do orientador para sanar tais dúvidas (SMOLE et 

al, 2008 p.20). 

Embora caiba a você decidir a melhor maneira de mostrar o jogo aos alunos, é 

importante procurar diversas maneiras diferentes dessas que estamos sugerindo, ou 

mesmo discutir com eles sobre como gostariam de aprender um novo jogo, evitando 

utilizar sempre a mesma tática. Cada meio de propor ao aluno traz aprendizagens 

distintas, exige envolvimentos diversos, e isso já pode ser a primeira situação-problema 

a ser enfrentada por eles (SMOLE et al, 2008 p.21). 

É bom o professor ver as condições físicas e o número de alunos de cada turma, as 

cadeiras universitárias não são boas para formar grupos, mas são ótimas para jogar um só 

aluno, uma outra dificuldade dos professores são os números excessivos nas turmas, é 

bom ter em média de 30 a 35 alunos nas turmas, para fazer um trabalho mais individual 

(SMOLE et al, 2008 p.21). 

Após planejar a apresentação do jogo aos alunos, um outro aspecto importante é 

pensar no tempo de jogo, o que envolve diversas variáveis, entre as quais destacamos 

tempo de aprendizagem e tempo de aula (SMOLE et al, 2008 p.21). 

Mesmo que o jogo seja envolvente, que os jogadores se empolguem, não é de 

primeira vez que jogando será compreendido. Uma proposta desafiante cria no próprio 

jogador o desejo de repetição, de fazer novamente. Usando desse princípio, 
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recomendamos que após um jogo aplicado o aluno possa repetir ou continuar jogando em 

casa ou como exercício, reflexões, aprofundamentos (SMOLE et al, 2008 p.23). 

No ensino fundamental as aulas são de 45 minutos, e neste caso é bom que o jogo 

seja aplicado em duas aulas seguidas, para que os alunos possam ter tempo de discutir e 

refletir um pouco sobre os jogos, mas isso não impede que possa ser aplicado em uma 

aula (SMOLE et al, 2008 p.23). 

Portanto a todos os cuidados que o planejamento do uso do jogo abrange, não 

poderíamos deixar de falar sobre sua exploração dentro da perspectiva metodológica da 

resolução de problemas. Ao jogar, o aluno constrói muitas relações, cria jogadas, analisa 

possibilidades, algumas vezes tem consciência, outras vezes nem tanto. Pode acontecer 

de um jogador não passar para uma nova fase de reflexão por não ter percebido 

determinadas mudanças de uma regra (SMOLE et al, 2008 p.24). 

É por esses motivos que surgem diversas sugestões tais como, podemos planejar 

variados momentos para que o aluno possa discutir coletivamente o jogo, dessa forma 

eles fazem um levantamento das dificuldades e encontram as soluções com o auxílio de 

quem está aplicando o jogo, ou por tentativas. (SMOLE et al, 2008 p.24). 

 

3.2 As operações matemáticas básicas no Ensino Fundamental 

 

É possível observar que as quatro operações matemáticas básicas estão presentes 

no currículo escolar desde o Ensino Fundamental I, e as mesmas são estudadas 

diariamente pelos alunos nas aulas de Matemática. Um ponto que pode ser enfatizado é 

sobre o entendimento que esses alunos têm das mesmas, ou seja, se verdadeiramente eles 

dominam as quatros operações que são à base da Matemática e aplicam em situações 

diversas, como por exemplo, em um jogo. 

Bezerra(2008) menciona a relevância das operações básicas para o entendimento 

dos discentes, e realça como utilizar outros meios para que eles sintam-se motivados em 

estudar, e acrescenta a ideia de que é necessário o envolvimento dos conteúdos com o dia 

a dia dos alunos. Bezerra (2008, p.37), que diz: 

É extensamente reconhecida a importância da utilização das operações 
aritméticas básicas em inúmeras situações do dia-a-dia, nos mais 
diversos contextos: em casa, na rua, na escola e no trabalho. 
(BEZERRA, 2008, p.37), 
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Assim sendo o estudo das operações básicas é indispensável para o aprendizado 

dos alunos em relação à Matemática, pois sem esse domínio não conseguirão desenvolver 

outros conteúdos. Com esse pensamento o mais inteligente é cuidar para que os alunos 

possam ter um ensino de qualidade desde pequenos para que assim os estudos deles não 

fiquem defasados durante toda sua trajetória escolar. 

Segundo Toledo e Toledo (1997), a adição é a operação mais natural na vida da 

criança, pelo fato de estar presente nas experiências infantis desde muito cedo. Além 

disso, a ideia que ela reflete é afetivamente prazerosa envolvendo apenas uma única 

situação (a situação de juntar, ligar, somar, acrescentar, ganhar, entre outros). Sendo 

então, a mais simples de ser compreendida pelos alunos. Desse modo, o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido deverá criar e/ou planejar situações procedentes ao estágio 

em que cada aluno se encontrar. 

Segundo Toledo (1997), inicialmente, pode-se abordar em sala de aula situações 

diárias que acontecem na vida dos alunos para que o processo de aprendizagem seja mais 

dinâmico, envolvente, real e incentivador. As atividades poderiam ser feitas com 

situações do cotidiano da criança, formar grupos com certo número de participantes e 

desenvolvê-las, são atividades bem mais envolventes que uma lista de exercícios. 

Nas palavras de Kami (1986, p. 115), “contar é um meio de se obter cada resposta 

separadamente, sem colocá-la em relação com o conhecimento anterior. O reagrupamento 

mental, ao contrário, é um meio de produzir um conhecimento novo em relação ao que já 

se sabe”. 

A criança começa incorporar a ideia de comutatividade por volta dos 7 ou 8 anos, 

por exemplo: 5+6 é a mesma coisa que 6+5, para isso o aluno emprega a propriedade da 

adição: a associatividade para reunir algumas parcelas e a comutatividade para organizá-

las de melhor forma. 

Sobre a operação da subtração, Toledo e Toledo(1997), afirmam ser um pouco 

mais complicada que a adição e diversos são os motivos. Segundo pesquisas de Piaget, o 

raciocínio das crianças se concentra em aspectos positivos da ação, percepção e cognição. 

Outro ponto a ser observado é que embora a subtração também esteja presente cedo na 

vida das crianças, a operação da subtração está ligada a aspectos negativos da ação, e 

também podemos fazer menção a linguagem que envolve o contexto de subtração que na 
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maioria das situações é complexo e não produz um fácil entendimento, por ter ideias 

diferentes entre si, suscitando algumas vezes a criança ao erro. 

Além disso, a subtração também pode estar ligada a ideias muito diferentes entre 

si como ideias de tirar, completar e comparar. A ideia de comparar estar presente em duas 

quantidades independentes, como: João tem uma coleção com 32 cartas e sua irmã tem 

50. Quem tem mais cartas? Qual é a diferença? 

A ideia de completar é engraçada, pois está também em situações nas quais o 

cálculo começa por uma parte e vai sendo completado até chegar ao final, em um todo. 

Por exemplo: “Vou comprar uma bolsa que custa R$ 30,00 reais, mas só tenho R$ 20,00 

reais, quanto falta?”. Notemos que 20+3=23, 23+5=28 e 28+2=30. Logo, neste caso, 

ficarão faltando R$ 10,00 reais. 

Segundo Toledo e Toledo (1997), na maioria das escolas, a multiplicação é vista 

apenas sob o aspecto de “adição de parcelas iguais”. Sendo necessário, no entanto, que o 

professor tenha o discernimento que a multiplicação é também uma ferramenta para 

resolver problemas de contagem e oferece um dos primeiros contatos com a noção de 

proporcionalidade, uma das mais poderosas ideias matemáticas.  

No entanto, acontece que, na maioria das escolas, a multiplicação é desenvolvida 

apenas sob o aspecto de “adição de parcelas iguais”, sendo importante frisar que 

inicialmente a multiplicação pode ser mesmo desenvolvida e explorada sob esse aspecto, 

criando situações ou exercícios que estimulem os alunos a formar grupos com o mesmo 

número de elementos. Por exemplo, no problema: uma caixa de lápis de cor tem 03 lápis. 

Quantos lápis há em 03 caixas? Como uma criança resolverá o problema, se não sabe 

efetuar 3 x 3 ou 9? Simplesmente efetuando 3+3+3= 09, ou seja, adicionando parcelas 

iguais. Situações como essas descritas, explicam por que, atualmente, a maioria dos 

professores começa a ensinar a multiplicação de parcelas iguais. 

Toledo e Toledo (1997) discutem ainda, a preocupação dos professores em 

‘cumprir’ o conteúdo programado, em que eles muitas vezes realizam sozinhos, a maior 

parte das tarefas do cotidiano em sala de aula e, fazendo com que os alunos percam 

excelentes oportunidades de desenvolver mais familiaridade com a multiplicação. 

A divisão está relacionada a ideia de diminuir, repartir, ou seja, está relacionada a 

ideia de subtração. Toledo e Toledo (1997) colocam que ela está relacionada à subtração, 

podendo até ser considerada como uma subtração repetida de parcelas iguais, por isso 
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apresenta questões semelhantes às daquela operação. Um ponto que os autores destacam 

é que a divisão está ligada a duas diferentes ideias, repartir igualmente e medir, sendo a 

primeira bem mais realçada que a segunda. 

A ideia do repartir igualmente seria na seguinte situação: Sandro tem 25 bolas de 

gude e quer repartir igualmente entre seus 05 amigos. Como poderá fazer isso? Supondo 

que Sandro não tenha decorado a tabuada, então ele começa a distribuir as suas bolinhas 

de gude de uma em uma, até acabarem todas as bolinhas de gude que têm em mãos. Bem, 

essa é a ideia de repartir igualmente, e é também a ideia que a maioria das pessoas tem a 

respeito da divisão.  

A seguinte situação é a ideia de medir: Um jardineiro tem 25 rosas e tem que fazer 

arranjos. Como quer colocar 05 rosas em cada arranjo, quantos arranjos ele conseguirá 

fazer? Supondo que, como a ideia anterior, o jardineiro não lembra da tabuada também. 

Como o arranjo irá conter 05 rosas, ele irá montando um de cada vez, até acabarem as 25 

rosas. Então, ao final da ação ele saberá quantos arranjos foram feitos. Essa ação quando 

observada, é contrária a situação anterior, pois se consegue verificar quantos elementos 

existem em cada grupo, mas não é possível saber ao certo quantos grupos serão formados.  

Uma forma atrativa para a aprendizagem da Matemática que por muitas vezes é 

executada em sala de aula é o cálculo mental. E a partir deste, podem surgir vários 

questionamentos sobre determinado tema, tais como: O cálculo mental deve ser 

estimulado ou não? “Ao fazer cálculos mentalmente, os alunos não se desestimulariam 

pelos algoritmos tradicionais? Dúvidas como essas são as que permeiam o universo 

didático dos diversos professores do Ensino Fundamental. (TOLEDO, 1997) 

Crianças que diariamente utilizam os algoritmos tradicionais “aprendidos” nas 

aulas às vezes tem dificuldades em realizar uma questão que exija apenas seu raciocínio 

de forma mais rápida através de um cálculo mental, tornando-se até perceptível certa 

insegurança no que se trata da resolução de tais atividades. Para ilustrar situações como 

essas, Toledo (1997, p. 98) traz o seguinte exemplo: um aluno, ao fazer a conta 2010:2, 

disse que o resultado seria 15 ao professor. Tentando mostrar seu erro, o professor 

perguntou: colocar do jeito que está no livro 

Qual é a metade de 200? 
100 professor 
Ok, e a metade de 210 é maior ou menor que 100? 
Lógico que é maior! 
E por que você está colocando 15 como resultado? 
Não sei. A conta está dando isso.... 



29 

 

 

 

Crianças que são estimuladas a fazer cálculo mental pelos docentes desenvolvem 

além da rapidez e exatidão, uma segurança psicológica, criatividade nas atividades e 

autonomia de raciocínio em resolução de problemas. (TOLEDO, 1997) 

Quanto mais nos familiarizamos com os algarismos, mais capazes de descobrir 

propriedades e estabelecer relações. Desde o jardim I a criança deve ir desenvolvendo o 

cálculo mental antes mesmo da abordagem formal das operações com números naturais. 

Todo instante no dia a dia em sala de aula, surgem ocasiões para incentivar o cálculo 

numérico. O educador pode apresentar discussões como, por exemplo “pegue canetas 

para todos do seu grupo”, “na caixa há mais lápis ou borracha?”. 

Quando se trata de jogos, é importante que o educador peça aos alunos que se 

organizem e discutam as regras do jogo, providenciem recursos necessários para seus 

grupos, estabeleça a ordem de jogada e contém os pontos de cada uma delas. 

 

3.3 O jogo Kenken 

 

Escolhemos o jogo Kenken para mobilizar os conteúdos das quatro operações 

matemáticas básicas. O criador do jogo foi o professor japonês Tetsuya Miyamoto em 

2004, no Japão e só veio a ser mais conhecido após suas publicações para o exterior no 

ano de 2013. Este jogo tem sua origem japonesa e significa: inteligência ao quadrado, 

pois “ken” significa sabedoria em japonês, sendo assim kenken seria sabedoria ao 

quadrado, que pode ser também esperteza ao quadrado, dependendo do seu tradutor.1 

A proposta desse jogo é um aperfeiçoamento do quebra-cabeça Sudoku, com uma 

organização similar e desafiante. Resolver o kenken requer paciência, atenção lógica 

matemática durante o processo de encaixar os números nos seus devidos lugares. 

O jogo Kenken é constituído de um quadrado maior (conhecido como grelha) 

dividido em células no formato n x na serem preenchidas sem repetições de números em 

cada n linhas e n colunas, obedecendo a operação proposta. O objetivo do jogo é utilizar 

a operação matemática em cada célula preenchendo-a com números de 1 a n segundo as 

regras.  

                                                 
1Mais informações sobre o jogo no site http://matematica-na-veia.blogspot.com.br/2010/02/ken-ken-o-
irmao-mais-novo-do-jogo.html 
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Vale lembrar que este jogo tem vários níveis de dificuldade. Geralmente este tipo 

de jogo é apropriado para os anos iniciais do Ensino Fundamental onde são discutidos os 

conteúdos das quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.  

Alguns exemplos do jogo Kenken podem ser construídos em quadrados a partir de 

2x2 (3x3, 4 x 4,5x5...). Neste último caso, preenchermos o quadro com algarismos de 1 a 

5, no formato 5x5. No nível 6x6, devemos preencher o quadro com algarismos de 1 a 6, 

e assim por diante. Esta atividade pode ser desenvolvida em qualquer ano do Ensino 

Fundamental e a sua complexidade está atrelada à medida que a quantidade de células for 

aumentando, podendo também ser utilizado no nível Médio de ensino. 

No formato 4x4 fica um jogo mais fácil para aprendizagem dos discentes no Ensino 

Fundamental, tal que eles possam iniciar de forma mais atrativa. As regras do jogo 

Kenken no formato 4 x 4 são: 

• Escolhendo o tamanho da grelha que será 4x4; 

• Preencher com os números de 1 a 4; 

• Não repetir o número nem na linha nem na coluna; 

• Os números fortemente delineados (de contorno com linha grossa) em cada 

conjunto de quadrados, chamadas gaiolas, devem combinar (em qualquer ordem) 

para produzir o número alvo no canto superior esquerdo, utilizando a operação 

matemática indicada. 

• As gaiolas com apenas um quadrado devem ser preenchidas com o número alvo 

no canto superior esquerdo. 

• Um número pode ser repetido dentro de uma gaiola, desde que não se encontre na 

mesma linha ou coluna. 

 

Ou seja, os algarismos 1, 2, 3 e 4 não podem se cruzar na vertical, nem na horizontal. 

O número escrito no canto superior esquerdo de cada quadrado menor é o resultado das 

operações entre os números das partes com as linhas mais grossas (conhecida como 

gaiolas). 

A imagem a seguir ilustra o jogo no formato 4x4, com suas gaiolas e formas de 

jogadas supramencionadas, logo abaixo:  
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Figura 1 – O jogo kenken 4x4 
Fonte: http://portalmath.wordpress.com/kenken/ 

 

Na figura a seguir, o a solução no tabuleiro, com os números de 1 a 4 não repetidos 

nas linhas nem nas colunas. 

 

Figura 2 – O jogo kenken 4x4 
Fonte: http://portalmath.wordpress.com/kenken/ 

 

Está supramencionada a resolução do jogo, sabemos que só existe uma única 

solução para cada jogo do kenken de forma correta, se tentar alterar alguma jogada o 

resultado não será finalizado, pois nas linhas ou nas colunas terá números repetidos, o 

que não pode ocorrer no jogo, via regra. 

 

 

 



32 

 

 

Uma observação importante do jogo são as partes das gaiolas, note que no jogo 6x6 

já respondido, logo abaixo, existem várias gaiolas e que nelas os números podem sim ser 

repetidos, porém dependendo de cada gaiola, pois pode ter um número repetido contanto 

que ele não esteja nem na mesma linha nem na mesma coluna. Na figura abaixo está um 

exemplo, tal que na terceira linha de cima para baixo do jogo tem uma gaiola, que tem 

como resultado a repetição dos números, observe que nesta gaiola, contém quatro 

quadrados dentro dela, e que sua operação é uma multiplicação que o resultado dará 240, 

nesta gaiola está repetido o número 4 em seu primeiro quadrado superior à esquerda e em 

seu segundo quadrado inferior à direita, pois via regra os números não podem estar nem 

na mesma linha nem na mesma coluna. 

 

                                     

Figura 3 – O jogo kenken 4x4 
Fonte: http://portalmath.wordpress.com/kenken/ 

 

O jogo Kenken pode ser construído em uma folha de papel sulfite, basta desenhar 

um quadrado de lado 16cm, dividi-lo em 16 quadrados iguais. Estes quadrados serão 

chamados de grelha. Depois contornaremos cada grupo de grelhas com caneta piloto, 

diferenciando suas espessuras e enumerando-as.  

O jogo também pode ser jogado no computador em link disponível na internet já 

que se trata de um jogo gratuito. Abaixo vemos o jogo como aparece no site: 
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Figura 4 – Printscreen do site com jogo Kenken 4 x 4 
Fonte: http://www.kenken.com/ 

 

 
 

Aqui encontramos o jogo jogado pelo pesquisador deste trabalho, vencido em 

tempo hábil no canto superior direito da grelha, como mostra a figura abaixo, e o tempo 

disponibilizado pelo site do jogo. 

 

 

Figura 5 – Printscreen do site com jogo Kenken 4 x 4 
Fonte: http://www.kenken.com/ 
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4. O LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

Para a coleta dos dados foram considerados duas fases de aplicação de 

instrumentos, a primeira foi o pré-teste (apêndice A), realizado em 21 de Julho de 2014 

com o objetivo de avaliar o nível do conhecimento prévio a respeito do domínio que os 

alunos tinham em relação a resolução das operações básicas da Matemática. A segunda 

fase (apêndice B) se deu no dia 23 de Julho de 2014 a qual se trata da intervenção 

pedagógica, onde os alunos tiveram o primeiro contato com o Jogo Kenken em sala de 

aula juntamente com o enigma e o questionário afim de verificar que o jogo Kenken se 

inserido nas atividades que envolve as operações básicas da Matemática tem essa 

perspectiva de potencializar a aprendizagem dos alunos.  

A proposta deste estudo foi analisar se após o Jogo Kenken inserido as noções das 

quatro operações aritméticas básicas ocorreram avanços nos níveis de aprendizagem dos 

alunos.  

A intervenção foi realizada pelo pesquisador em 3 salas de aulas, totalizando 80 

alunos, sendo 24 alunos pertencentes ao 6º ano B no turno da manhã, 27 alunos 

pertencentes ao 6º ano C e 29 alunos pertencentes ao 6º ano D no turno da tarde. 

As atividades propostas foram realizadas em dois momentos como mencionado 

acima e duraram em média 45 minutos, foram realizadas no horário de aulas dos alunos 

em suas respectivas salas de aula e ocupava sempre a aula de um determinado professor 

com ele em sala. 

 

 

4.1  As turmas do 6º ano  

 

Na turma do 6º ano B, no turno da manhã tinha 24 alunos, sendo 13 meninas e 11 

meninos. Quando fui ao primeiro encontro com eles me deparei com uma turma calma, 

que prestava mais atenção na aula e era uma das turmas mais organizadas. 

A turma do 6º ano C no turno da tarde já era um pouco mais numerosa com 27 

alunos sendo 15 meninos e 12 meninas. Era uma turma um pouco mais agitada do que o 

do 6º ano C.  

No 6º ano D,no turno da tarde, a mais numerosa das turmas dos 6º anos com 17 

meninos e 12 meninas. Era de fato, a turma mais agitada dos 6º anos. 
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Em todas as turmas o professor responsável pela sala naquele determinado horário, 

esteve presente e colaborou com a aplicação dos questionários, controlando as turmas e 

auxiliando nos questionários sobre as possíveis dúvidas. 

 

 

4.2 Aplicação do questionário pré-jogo 

 

Ao iniciarmos a intervenção, levamos um documento de autorização para a direção 

da escola (anexo A), e assim aplicamos um questionário antes da atividade com o jogo 

com a participação de cada uma das três turmas para saber sobre seus conhecimentos 

básicos nas quatro operações matemáticas (Apêndice A), totalizando 80 alunos. 

O questionário do nosso pré-jogo envolvia questões relacionadas às operações 

básicas da Matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nosso questionário do 

pré-jogo continha apenas 04 questões envolvendo, cada uma, uma operação básica. A 

duração desta atividade foi de 1 hora aula (45 minutos). 

Este questionário foi aplicado com o intuito de ver se os alunos sabiam sobre as 

quatro operações básicas, e nele em torno de 85%( 68) dos alunos responderam todas as 

questões de forma correta, ou seja, a maioria mostrava saber bem das operações básicas. 

 

4.3 Aplicação do jogo Kenken 

 

O jogo Kenken foi aplicado na turma B pela manhã e nas turmas C e D no turno da 

tarde. Os alunos ao entrar na sala se depararam com minha presença, acharam estranho, 

mas respeitaram e prestaram atenção, em seguida foram distribuídas duas folhas: a 

primeira folha vinha mostrando o jogo kenken, e como resolvê-lo, na segunda folha um 

enigma relacionado com o jogo kenken e um questionário com 10 (Dez) perguntas 

relacionado a pesquisa (apêndice B). Na lousa desenhei o jogo e expliquei, com um pincel 

piloto com três cores diferentes para que os alunos pudessem entender melhor como se 

jogar. 

No decorrer da exposição fui resolvendo um exemplo diferente do que estava no 

questionário, e os alunos depois foram tentando vencer o jogo que estava impresso e 

entregue a eles. Foram dados 10 (dez) minutos para que eles pudessem vencer o jogo, 

após a apresentação e as tentativas deles para vencer o jogo, fomos responder outra 

atividade, as três questões do enigma que foram feitas para avaliar se eles compreenderam 
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o jogo, explicando de forma mais compreensiva o enigma para eles, fui auxiliando já que 

poucos conheciam o Sudoku (um jogo parecido com o kenken). 

Explicado o enigma e dado o tempo necessário para que eles respondessem as três 

questões, outros alunos vinham tirar certas dúvidas comigo e com o professor sobre o 

jogo, pois ainda não conseguiam respondê-lo.  

Ao término da resolução da atividade do enigma, todos os alunos já tinham 

respondido, então passamos para as 10(dez) questões referentes aos conhecimentos e 

gostos dos alunos, suas sinceras opiniões, sobre o jogo, o que eles acharam, se gostaram, 

seu sexo, sua idade etc. 

Finalizando o questionário (apêndice B) esperei um pouco mais para tirar algumas 

dúvidas que pudessem surgir. Os alunos sentiram um pouco de dificuldade em algumas 

questões referentes a opinião do jogo, que junto com o professor em sala de aula foi 

resolvido. 

 

4.4 Aplicação do questionário pós-jogo 

 

Após a apresentação do jogo na mesma aula disponibilizada pela escola, o enigma 

relatou se os alunos realmente entenderam o jogo e como reagiram ao respondê-lo 

(Apêndice B). Nos resultados obtidos pelo questionário após o jogo, foi mostrado que os 

alunos foram desenvolvendo certo interesse no jogo, e alguns sentiram dificuldades ao 

jogar, pois como era o primeiro contato com o jogo acharam estranho, porém gostaram 

do jogo e se saíram muito bem em todas as três turmas onde o jogo foi aplicado. 

Os alunos responderam alguns de forma correta outros foram se desenvolvendo a 

partir de ver seus colegas conseguindo responder o questionário, mostrando o seu 

interesse, e sua dedicação ao trabalho implantado em sala de aula. 

Muitas dúvidas foram surgindo ao longo da resolução do questionário, o 

pesquisador(eu) e o professor de cada turma foi ajudando os alunos com as dúvidas. 

Concluindo o questionário vimos que os alunos pesquisados se saíram muito bem na 

resolução do jogo, quase todos da turma venceram o jogo em tempo hábil, mostrando que 

essa metodologia funcionou nestas turmas. 

As última questões do questionário foi perguntado se os alunos acharam o jogo fácil 

ou difícil ou se eles conseguiram vencer o jogo, e se eles sentiram dificuldades em utilizar 

as quatro operações básicas no jogo, os alunos responderam em sua maioria que sentiram 

dificuldades sim, mas conseguiram vencer o jogo e de forma que gostaram, e jogando o 
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jogo por mais vezes facilita mais e mais para vencê-lo, cada vez que você vence um jogo 

na próxima jogada você provavelmente irá vencê-lo mais rápido. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste tópico iremos mostrar a análise e descrição dos dados obtidos através da 

aplicação do jogo e questionário aos alunos. Inicialmente, para a análise dos dados foi 

feito uma contagem do total de acertos por grupo de questão. Para uma melhor 

interpretação desses dados foram construídos gráficos levando em consideração as 

questões levantadas nos questionários.  

Os 80 alunos entrevistados 42 são do sexo masculino (53,75%) e 38 são do sexo 

feminino (46,25%), totalizando os 100% e todos eles entre 10 e 13 anos de idade, como 

mostra no primeiro gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Gênero dos alunos 

 

 

Os alunos que se auto afirmam dominarem as quatros operações básicas da 

Matemática são eles 67 afirmando que dominam (83,75%) e 13 afirmam não dominarem 

as quatro operações básicas da matemática (21,25%) dos entrevistados, no gráfico 2 nos 

mostra a seguir: 
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Gráfico 2 – Domínio das 4 operações aritméticas 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Foi perguntado no questionário se os alunos gostavam de jogos envolvendo 

números, para melhor familiarização dos mesmos. E 67 alunos responderam que sim 

(78,75%) e não, 17 alunos (21,25%), ou seja, a maioria dos entrevistados gostam de jogos 

matemáticos quando envolve números ou simpatizam, como mostra o gráfico 3: 

 

 

Gráfico 3 – Gosta de jogos evolvendo números 

 

Fonte: Próprio autor 
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Os 66,25% sentiram dificuldades em utilizar as quatro operações matemáticas no 

jogo que são 53 alunos, e 33,75% dos entrevistados não sentiram dificuldades ao vencer 

o jogo, que foram 27 alunos, no gráfico 4 a seguir nos mostra isso: 

 

Gráfico 4 – Dificuldades em usar as operações básicas no jogo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Foi questionado aos discentes o que eles acharam do jogo, se eles gostaram, se eles 

não entenderam o jogo, ou se eles não gostaram, e 58 (72,5%) dos alunos gostaram, 12 

(15%) disseram que não entenderam muito bem o jogo em si, de como realmente finalizá-

lo, e 10(12,5%) alunos afirmaram que não gostaram do jogo, a maioria dos alunos 

gostaram do jogo, mostrando assim que o jogo foi aceito pela maioria deles. No gráfico 

5 a seguir estão as opiniões deles: 
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Gráfico 5 – Opinião sobre o jogo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Sobre os 80 alunos pesquisados, sendo 42 do sexo masculino e 38 do sexo feminino, 

mediante dados obtidos através das informações inseridas nos questionários direcionados 

aos alunos, 67 alunos mencionam que dominam as quatro operações básicas da 

matemática e 13 não o dominam completamente. Temos que 46 conseguiram vencer e 

acharam o jogo, de certa forma, fácil, pois 23 venceram e acharam difícil, apenas 11 não 

conseguiram finalizá-lo. 

Aqui percebemos um interessante resultado, os demais alunos por não terem 

conseguido vencer o jogo vão se entusiasmando ao tentar vencer, pois ao verem seus 

amigos que conseguiram achando fácil, isso serve de entusiasmo para os mesmos, ou seja, 

o jogo irá potencializar no ensino da matemática. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendemos com esta proposta contribuir de forma significativa para a escola 

Municipal Centro Educacional Osmar de Aquino em Guarabira, Paraíba, mostrando que 

a Matemática pode ser construída de forma dinâmica, e que usar novas proposta de ensino 

nesta ciência pode potencializar o ensino escolar.  

A pesquisa foi motivada com intuito de mostrar que através de jogos podemos 

relacionar a Matemática com diversos conteúdos didáticos, facilitando o aprendizado do 

estudante e diminuindo com o preconceito que só alguns podem aprender Matemática, 

por que esta é uma ciência difícil.  Nossa intenção foi discutir uma alternativa 

metodológica de ensino, mais dinâmica, que facilite o conhecimento dos alunos e auxiliar 

o professor em sala de aula. 

Este trabalho apresentou o jogo Kenken como instrumento potencializador no 

ensino da Matemática, mostrando que os jogos têm uma relevante importância de 

estímulo e um processo de investigação para o aluno, pois nele existe um processo natural 

de desafio, descoberta e superação para aquele aluno que o questiona e que procura refletir 

sobre a resposta do mesmo. 

A pesquisa consistiu em verificar a exploração dos alunos após serem submetidos 

a uma intervenção com o jogo Kenken realizado pelo pesquisador. Observou-se que os 

alunos apresentaram-se entusiasmados com a estratégia de executar as quatro operações 

básicas no jogo, aguçando o interesse dos mesmos, sendo perceptível a concentração 

deles tanto na explicação de como jogar, quanto no processo em que eles mesmos 

desenvolviam seus "testes", o interessante é que a pesquisa qualitativa dos dados mostram 

que os alunos tiveram certa dificuldade na resolução das questões tradicionais envolvendo 

as operações básicas, principalmente na multiplicação e divisão, mas ao inserir as 

operações no jogo eles acabavam por chegar no resultado correto talvez por já terem o 

conhecimento prévio dessas operações mas por não apresentarem interesse em 

desenvolvê-las na forma habitual.  

Percebemos que, a grande parte dos entrevistados, gostam de jogos quando envolve 

números, 63 alunos gostam contra apenas 17 que não gostam; para os que não gostam, o 

jogo irá enfrenta-los e desafiá-los, criando a vontade de jogar e vencê-lo. 

Os alunos se mostraram entusiasmado na hora de tentar vencer o jogo, em todas as 

três turmas aplicadas. Os professores deles ficaram impressionados em algumas turmas, 

pois não acreditaram que uma das turmas mais agitadas do 6º ano reagiria de tal forma, 
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como foi mencionado neste estudo que os jogos incentivavam e aguçavam o aprendizado, 

potencializando de tal forma os alunos que assim sabiam das operações básicas da 

Matemática e outros que por sua vez tivessem curiosidade ajudaria a incentivar ainda 

mais seu interesse pelos números.  

Nossos resultados constataram que os alunos com novas formas metodológicas 

aprendem com mais facilidade, que pode ser por meio de jogos um dos sucessos de novas 

descobertas na aprendizagem Matemática, e pelos erros as melhores alternativas para 

vencê-los. 

É preciso acima de mais nada que o aluno queira aprender, que ele se deixe animar, 

ser incentivado pelo jogo, desafiado para que possa ter a vontade de vencê-lo. Nossos 

questionários nos mostraram que muitas crianças gostam de jogos envolvendo números, 

porém sentem certas dificuldades ao jogá-lo utilizando as operações básicas, e com isso 

aqueles que já dominam esse jogo abrange seu conhecimento, se familiariza ainda mais 

sua relação com os números e instiga a aprendizagem Matemática, espera-se que os 

resultados obtidos com a realização deste trabalho tenha alcançado seus objetivos. 
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