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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar quais as concepções de estudantes de 5º ano 

diante da utilização do jogo Cubra Doze na discussão das quatro operações básicas da 

matemática em uma escola pública do município de Capim – Paraíba. Para isso adotamos 

como principais teóricos Muniz (2010), Ribeiro (2009), Starepravo (2009), Toledo e Toledo 

(2009), Dante (2010), Smole et al (2007), Rêgo e Rêgo (2004), entre outros, e os documentos 

oficiais Brasil (2001) e Paraíba (2010). A pesquisa foi realizada durante o mês de junho, com 

44 alunos em duas turmas dos 5º anos do Ensino Fundamental, da escola pública rural, 

pertencente ao município de Capim – PB. A metodologia da pesquisa foi caracterizada por um 

estudo descritivo e exploratório do tipo pesquisa ação. Em relação à análise de dados foi 

utilizado como principais instrumentos de investigação um questionário semiestruturado 

contendo questões fechadas e abertas aplicadas aos educandos da referida escola, como 

também, um diário de campo. Ao fim do estudo constatamos que o uso de jogos no contexto 

educativo torna-se um recurso didático de fundamental importância para a resolução de 

problemas e a discussão da matemática. Os alunos participaram efetivamente de todos os 

momentos da pesquisa, se mostrando interessados e desafiados, melhorando sua atenção, 

concentração, o raciocínio lógico e planejamento de ação. Percebemos também que a 

utilização do jogo Cubra Doze provocou uma interação maior nos educandos, contemplando 

os aspectos afetivos e cognitivos. 

 

 

Palavras chaves:  Jogo Cubra Doze, quatro operações, ensino e aprendizagem da matemática.   
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ABSTRACT 

 

This research aimed to examine how the game Twelve Cover can facilitate (or not) in learning 

the four basic mathematical operations. For this we adopted as theoretical principles Muniz 

(2010), Ribeiro (2009), Starepravo (2009), Toledo and Toledo (2009), Dante (2010), Smole et 

al (2007), and Rego and Rego (2004), among others, official documents and Brazil (2001) and 

Paraíba (2010). The survey was conducted during the month of June, with 44 students in two 

classes of 5th grade of elementary school, a rural public school, belonging to the municipality 

of Grass - PB. The research methodology was characterized by a descriptive and exploratory 

research type action. In relation to data analysis was used as the main research instruments 

one semi-structured questionnaire containing open and closed questions applied to students of 

that school, as well as, a diary. At the end of the study found that the use of games in 

educational settings becomes a teaching resource of fundamental importance for problem 

solving and discussion of mathematics. Students actively participated in every moment of the 

survey, showing if interested and challenged, improving attention, concentration, logical 

thinking and action planning. We also see that the use of the game Cover Twelve provoked 

greater interaction in students, contemplating the affective and cognitive.  

 

 

Keywords: Game Cover Twelve, four operations, teaching and learning of mathematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A matemática nos últimos anos tem passado por muitas modificações. Os 

conhecimentos desta ciência têm sido cada vez mais importantes para sociedade atual. As 

modificações na matemática também chegaram aos currículos escolares possibilitando, no 

mínimo, duas situações divergentes: de um lado uma matemática dinâmica, que parte da 

necessidade humana e, através de processos de (re)construção, se mostra extremamente 

comprometida, delicada e desafiadora. Por outro lado, muitos dos nossos educadores sentem-

se desestimulados e incapazes de utilizarem novas metodologias de ensino, saindo de sua 

zona de conforto, para atingir a alma do estudante, fazendo-lhe aprender. Mesmo diante de 

tantas ferramentas inovadoras no campo da educação matemática, alguns educadores ainda 

apresentam dificuldades e resistência em utilizá-las, de provocar nos educandos o desejo de 

aprender.  

Em oposição a esses educadores, temos os professores pesquisadores que utilizam 

novas propostas metodológicas de ensino, desafiam e se sentem desafiados a desenvolverem 

uma verdadeira mudança de pensamento nos discentes, modificando-o também.  

O uso de jogos no ensino da matemática pode ser uma situação que possibilite uma 

aprendizagem significativa do estudante. O jogo é uma ferramenta importante no processo 

educativo, por ser uma atividade lúdica, instigante e motivante, que pode ser usado no ensino, 

desencadeando a aprendizagem de diversos conteúdos de modo a desenvolver o cidadão como 

o todo, pois atua ao mesmo tempo, tanto na parte cognitiva, como na parte social e 

psicológica do estudante.   

Mas não podemos utilizar o jogo na sala de aula de qualquer jeito. Para trabalhar com 

metodologias diferenciadas, como jogos, os educadores precisam de um planejamento 

adequado de todos os momentos da atividade, devendo levar em consideração alguns 

aspectos, tais como: escolha do conteúdo; identificação da proposta apropriada, no caso do 

jogo, o que melhor aborde alguns, ou todos, os aspectos do conteúdo que desejamos trabalhar 

em sala de aula; verificar como deve ser a organização da sala; a disposição dos estudantes (se 

em grupo ou em equipes); qual o tempo destinado a execução da proposta; qual o material a 

ser utilizado; dentre outros aspectos. e a divisão das equipes. Assim, as aulas tornar-se-ão 

mais atrativas, lúdicas, dinâmicas e motivadoras, trazendo aos educadores um retorno 

positivo. 
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Sabemos que os jogos matemáticos revelam a sua importância no processo educacional 

por apresentarem tanto um caráter lúdico quanto educativo. Moyles (2002, p. 21) ressalta que: 

“A estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação são igualmente 

proporcionados pela situação lúdica...” Assim, esse recurso didático permite que os educandos 

construam o seu próprio conhecimento, a partir dos desafios propostos pelo jogo. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa apresentar a importância da utilização dos jogos 

no processo de ensino e na aprendizagem da matemática como uma ferramenta motivadora da 

integração, do raciocínio lógico, do respeito mútuo, da sociabilidade, da criatividade e da 

autonomia dos estudantes.  

Assim elegemos como principais problemáticas do estudo as seguintes questões: Será 

que os professores das escolas públicas do município de Capim-PB utilizam algum jogo 

matemático em sala de aula? Se utilizam, como o fazem? O jogo Cubra Doze facilita o ensino 

das quatro operações básicas em crianças? Os alunos tiveram dificuldades ao jogar o Cubra 

Doze? Quais as concepções das crianças após utilizarem o jogo Cubra Doze?  

Para responder a problemática anunciada elegemos como objetivo geral do estudo: 

analisar quais as concepções de estudantes de 5º ano diante da utilização do jogo Cubra Doze 

na discussão das quatro operações básicas da matemática em uma escola pública do município 

de Capim – Paraíba. Para alcançar o objetivo geral elencamos três objetivos específicos que 

nortearam a pesquisa: (a) Identificar o perfil dos educandos da instituição investigada; (b) 

Observar o desenvolvimento cognitivo e afetivo  dos educandos durante a realização do jogo 

Cubra Doze; (c) Investigar as principais dificuldades e facilidades proporcionadas pelo jogo 

Cubra Doze na discussão das operações básicas da matemática. 

Diante desta temática, nos baseamos nas pesquisas dos principais teóricos adotados 

neste estudo como Ribeiro (2009), Rêgo e Rêgo (2004), Dante (2010), dentre outros, e em 

documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2001). Temos como principal hipótese que o jogo no 

ensino da matemática é um importante instrumento didático que potencializa o ensino desta 

ciência. E o Cubra Doze, como jogo matemático, facilitará as discussões das quatro operações 

matemáticas e também evidenciará as principais dificuldades dos estudantes na  discussão das 

quatro operações básicas da matemática, sendo um importante instrumento de diagnóstico do 

nível cognitivo dos estudantes.  

Para uma melhor organização, dividimos esse trabalho em capítulos subdivididos em 

subtemas. O primeiro capítulo tratou-se da introdução que tem como função mostrar à 

justificativa do tema escolhido, como também, a problemática do estudo.  
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No segundo capítulo trataremos da fundamentação teórica, destacando os subtemas: O 

que é jogo? E o que é jogo matemático e sua função?; Tipos de Jogos; A importância dos 

jogos no processo educativo; Os jogos e a resolução de problemas; As quatro operações 

matemáticas; Documentos oficiais e o uso de jogos no ensino da matemática; e o Jogo Cubra 

Doze. 

No terceiro capítulo apresentamos a metodologia da pesquisa onde mostramos os 

sujeitos da pesquisa, como também, o universo e amostra, o tratamento e coleta de dados, 

expressando a forma metodológica abordada nessa pesquisa. 

O quarto capítulo apresentaremos os aspectos gerais do município, da escola e dos 

educandos, como também, as análises dos dados referentes à intervenção com o jogo Cubra 

Doze. 

No último capítulo apresentaremos as considerações finais e as referências utilizadas na 

pesquisa, partindo da investigação de como o jogo Cubra Doze pode facilitar na 

aprendizagem das quatro operações. 

Com isso desejamos que esse trabalho supere seu aspecto legal e sirva de consulta para 

educadores, pesquisadores e todos aqueles que tenham interesse pela temática, contribuindo 

para a conscientização e construção de profissionais comprometidos com a prática educativa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para uma melhor compreensão da problemática da pesquisa, realizamos leituras e 

buscamos referenciais teóricos com o intuito de obter uma vasta abordagem sobre a temática 

em questão.   Deste modo iniciaremos este capítulo discutindo o que é um jogo, qual a sua 

função no ambiente escolar e os tipos de jogos. Seguimos para discussões de jogos e 

Resolução de problemas e o que dizem os documentos oficiais sobre seu uso no ambiente 

escolar. Ao final, apresentaremos como são discutidas as quatro operações básicas no ensino 

da matemática e o jogo Cubra Doze, foco maior de nosso estudo.   

 

2.1 O que é jogo e qual a sua função? 

 

Para conseguirmos explicar o que é jogo fomos à busca de sua definição. Segundo o 

dicionário Antonio Olinto (2001) o jogo é visto como folgueto ou diversão; exercício ou 

passatempo recreativo. Já na definição do dicionário Houaiss (2004) indica que o jogo é uma 

atividade recreativa, que promove diversão e entretenimento, mas também pode significar 

competição física ou mental, sujeita a colocação de regra. Enquanto o dicionário Aurélio 

(2001) afirma que o jogo é uma atividade física ou mental fundada em sistemas de regras que 

definem a perda ou o ganho.  

 Diante das definições propostas pelos dicionários, concluímos que os jogos são 

atividades recreativas sujeitas a regras, que tem como principal intuito a diversão e o 

entretenimento. No entanto, podemos direcionar alguns jogos e utilizá-los como recurso 

didático no ambiente escolar.  

Na concepção de Carvalho (2012) o jogo pode ser uma atividade produtiva se bem 

planejada. O que produz a atividade considerada como jogo não é apenas o material concreto, 

por vezes, nem mensurável, nem visível. O que produzimos a partir de jogos são elementos 

que pertencem ao espírito do que se joga. Que produzem de forma psicológica, informativa, 

estrutura de pensamentos, valores e conhecimento. Diante dessa assertiva nos perguntamos: 

Podemos usar esta ferramenta para discutir a matemática? 

A resposta é sim. O jogo matemático é visto como um jogo de caráter educativo que 

está centrado na aprendizagem de conteúdos e habilidades desta disciplina, sendo de extrema 

importância, devido ao fato de ser uma forma de incentivar os educandos na aprendizagem 
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desta ciência. Nesta perspectiva, são priorizadas estratégias nas quais os alunos confrontam o 

seu raciocínio com o dos colegas nas discussões em grupo, justificam as suas escolhas e 

registram suas próprias hipóteses, buscando resolver situações problemas com mais 

autonomia. Segundo Reysset  

 

 Os pedagogos resolveram introduzir o jogo na escola, por vezes, para 
facilitar as técnicas de aprendizagem, mas também para aprovisionar as 

crianças pouco dedicadas a penetrar brutalmente no mundo do trabalho 

escolar. Admite-se desde então que os jogos de reflexão pura possuem sua 
contribuição a esse processo educativo porque fornecem o gosto do esforço e 

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

concentração, o treinamento da memória e também o controle de si. 

(REYSSET, 1995 apud MUNIZ 2010, p. 21) 

 

Ensinar matemática por meio de jogos possibilita o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, da interação, socialização, regras, estimula o pensamento independente, a criatividade, 

o respeito, a cooperação mútua, a capacidade de resolver problemas, dentre outras 

possibilidades.   

Para que sejam atingidos esses objetivos, o educador precisa de um planejamento 

organizado que vai desde a escolha do conteúdo até a escolha do jogo. Assim, o educador 

deve procurar alternativas que estimulem a aprendizagem, estipulando meios de introduzir e 

aprimorar conteúdos já trabalhados de maneira interessante e que auxiliem os educandos a 

construírem regras e a pensarem de forma que venham fortalecer o seu desenvolvimento 

cognitivo. 

 

2.2 Tipos de Jogos 

 

 Antigamente os jogos eram vistos apenas como uma atividade lúdica que servia para 

que as crianças ocupassem seu tempo. Hoje percebemos que os jogos têm tanto um caráter 

lúdico, como também educativo e que vem ganhando espaço por proporcionar o crescimento 

e o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor dos indivíduos. 

 Sabemos que há uma variedade de tipos de jogos e cada um tem uma função 

delimitada. Assim, entre tantos outros, destacaremos o que consideramos mais importantes, 

são eles: jogos educativos; jogos de regras; jogos de fixação; jogos de azar; jogos de 

exercícios, jogos de lógica e jogos computacionais. 

 Os jogos educativos têm a função de desenvolver a aprendizagem dos educandos de 

maneira lúdica, através de muita diversão e brincadeiras. Para Ribeiro (2009) são jogos 
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desenvolvidos com objetivos pedagógicos de modo a contribuir no processo de ensinar e 

aprender. Esses jogos educativos proporcionam muitas contribuições, entre elas: o 

desenvolvimento nas áreas afetivas, cognitivas, linguísticas, social e motora; estimula a 

criatividade, regras, concentração, motivação; e favorece o desenvolvimento de habilidades 

como coordenação, rapidez, força. 

O ensino quando é associado aos jogos educativos faz com que o ambiente da sala de 

aula torne-se mais atrativo e encantador, estimulando o desenvolvimento integral dos 

educandos, por isso se faz tão importante o uso deste recurso no ambiente educacional, 

principalmente com crianças. 

Já o jogo de regras pode ser caracterizado como sendo um jogo onde predominam um 

conjunto de normas que o organiza. Ao jogar os jogadores tem que cumprir cada norma 

(regra) apresentada, dando ao jogo um caráter social, por isso é conhecido como jogo de 

regras o futebol, o xadrez, a dama, o dominó, cartas entre outros. De acordo Ribeiro (2009, 

p.26) os jogos de regras tratam-se de jogos em que se “[...] propõe uma situação problema 

(objetivo do jogo) que o sujeito resolve ou não (resultado do jogo)”, ou seja, são compostos 

por um conjunto de condições e procedimentos necessários à execução e à conclusão do jogo. 

Os jogos de fixação são vistos como aqueles que são utilizados após exposição de 

conceitos para substituir listas de exercícios de fixação.  

Já os jogos de azar são tidos como aqueles que não dependem das habilidades dos 

jogadores, mas sim apenas da sorte. Podem ser classificados em jogos de puro azar e jogo de 

azar com habilidade. O Jogo de puro azar é aquele no qual os jogadores não tem qualquer 

escolha, competindo de igual para igual, pois as habilidades não são consideradas durante o 

jogo, contando apenas com a sorte. Exemplos: Bingo, rifa, loteria, roleta, cara e coroa, dentre 

outros. No jogo de azar as habilidades dos jogadores são baseadas em técnicas para tentar 

vencer o jogo. Alguns exemplos desse tipo de jogo são: O jogo de pôquer, o gamão, dentre 

outros.  

Já os jogos de exercícios são descritos por Alves (2011, apud Ribeiro 2009, p.25)  

afirmando a classificação proposta por Piaget que esse tipo de jogo tem um caráter 

exploratório, de ação e manipulação, característicos dos dois primeiros anos de vida.  Apesar 

de ser caracterizado pela etapa que vai desde o nascimento até o aparecimento da linguagem, 

pode ser utilizado durante toda infância. 

Os jogos de lógica exigem muito mais da mente do que dos reflexos motores, 

estimulando a concentração, a atenção, o raciocínio lógico, já que o mesmo tem como 

proposta o planejar e a análise das jogadas e a previsão dos resultados. Em termos 
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educacionais, esse tipo de jogo ajuda alunos que tem dificuldade de concentração, já que para 

poder jogar, o aluno precisa pensar, desenvolver o plano de ação, fazendo com que consiga 

organizar o seu pensamento.  

Por fim, os jogos computacionais são jogos que estão em evidência no momento e que 

são realizados em ambiente computacional. Esses jogos proporcionam aos jogadores um 

raciocínio mais rápido e eficiente com aplicação em tempo real e maior interação dos 

participantes.  

Assim sendo, é perceptível que existe uma variedade de tipos de jogos e que cada um 

desempenha um papel importante na construção do conhecimento, atraindo os educandos a 

interagir consigo, com seus pares e com o mundo ao seu redor. Por isso, o professor ao propor 

atividades relacionadas com jogos, deve saber relacionar cada jogo ao desenvolvimento 

cognitivo dos educandos para que seja possível despertar o interesse, favorecendo a 

integração e o desenvolvimento do estudante. 

 

2.3 A importância dos Jogos no Processo Educativo 

  

Nos últimos anos, a educação vem passando por muitas transformações no que se refere 

às metodologias aplicadas em sala de aula. A tecnologia e a comunicação estão nos 

possibilitando tais mudanças.  

A escola como ambiente propício para discutir as mudanças da sociedade deve ser a 

instituição ideal para ensinar aos estudantes as formas mais satisfatórias de usar toda a 

evolução humana.  Assim os currículos e as propostas metodológicas de ensino estão 

mudando de forma a acompanhar esta evolução. A matemática não fica atrás. Diversos 

estudos nas universidades têm se intensificado na busca de respostas para problemas 

educativos como descobrir novas maneiras de ensinar a matemática de forma significativa.  

 No entanto, percebemos que o método tradicional ainda está muito presente no ensino 

da matemática, através de práticas mecânicas, baseadas na transmissão de conhecimentos e 

memorização de regras e fórmulas que serão cobradas por meio de provas bimestrais durante 

os anos do Ensino Básico. 

Ao falarmos sobre a educação matemática e o Ensino Fundamental, sentimos a 

necessidade de lançar um olhar na importância de se trabalhar com metodologias 

diferenciadas, como os jogos, na tentativa de mostrarmos que os mesmos, quando utilizados 

como um recurso facilitador nas aulas de matemática, têm a possibilidade de diminuir 
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dificuldades apresentadas por muitos dos nossos alunos, visto que eles parte deles veem a 

matemática como pior disciplina, pois se sentem incapazes de aprender. 

Percebemos o quanto é importante trabalhar com jogos nos anos escolares, pois as 

crianças e adolescentes quando estão diante de jogos dão o melhor de si. O jogo é uma das 

formas mais adequadas para que a socialização ocorra e permita a aprendizagem (SMOLE, 

DINIZ e CÂNDIDO, 2007. p.13)  

O jogo também tem o caráter desafiador, fazendo com que a cada partida os estudantes 

aprendam de uma maneira prazerosa. Esse prazer é ligado a superação que permitirá que o 

mesmo desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia, desenvolvendo o próprio processo 

de aprendizagem. 

Para Smole, Diniz e Cândido 

 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 

orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 

análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de 
decisão, argumentação e organização, que estão estreitamente relacionados 

ao chamado raciocínio lógico (SMOLE, DINIZ e CÂNDIDO, 2007. p. 11). 

 

 O jogo precisa ser bem planejado pelos professores, interessante e desafiador, para que 

os educandos sintam-se confiantes e estimulados, construindo assim um ambiente favorável 

de aprendizagem. Para Carvalho (2012, p. 24) é meramente possível ampliar a metodologia 

usada em sala de aula, com a utilização dos jogos, como fonte inesgotável de aprendizagem, 

disciplina e valores mediante a sua utilização no ambiente escolar. Ao falar sobre a inserção 

dos jogos no contexto escolar, Ribeiro (2009, p. 19) ressalta que: 

 

A inserção dos jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade 
altamente significativa no processo de ensino aprendizagem, por meio da 

qual, ao mesmo tempo em que se aplica a ideia de aprender brincando, 

gerando interesse e prazer, contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social dos alunos (Ribeiro 2009, p. 19) 
 

  

 Nessa perspectiva, o uso dos jogos no contexto educativo além de estimular o 

raciocínio lógico dos educandos, influencia diretamente no desenvolvimento da concentração, 

agilidade e raciocínio, contribuindo assim para um desenvolvimento intelectual.  

          Outro ponto também relevante na aprendizagem do estudante é a aprendizagem 

estimulada pela família, pelos pais. Segundo Bourdier (NOGUEIRA; CATANI, 1998) a 

cultura dos discentes será um fator decisivo para o sucesso ou o insucesso dos jovens em 



21 
 

busca de uma formação superior. O estudo cumulativo decidirá quem terá ou não melhores 

oportunidades em instituições acadêmicas e profissionais durante todo o percurso escolar.  

Cada família transmite a seus membros, direta ou indiretamente, certo capital cultural. 

O Capital Cultural, segundo Bourdieu (NOGUEIRA; CATANI, 1998) pode ser entendido 

como toda a carga de conhecimentos apreendidos pela criança no início da infância e durante 

a sua vida. Surgem a partir das relações com a família, caracterizando-se por ser uma herança 

puramente social, constituída por um conjunto de conhecimentos, informações, códigos 

linguísticos e, também, por atitudes e posturas. Podemos entender então que o capital cultural 

é uma herança cultural que também se constitui como fator responsável pela diferença de 

rendimento dos estudantes nas instituições escolares. 

Essa familiaridade com a cultura é transmitida por um processo de absorção que muitas 

vezes se concebe imperceptível no interior do contexto familiar, sem qualquer esforço, de 

modo natural. Contribuindo muitas vezes para a crença de que as pessoas ‘herdam dons’ ou 

nascem com vocação para o conhecimento, por isso aprendem com mais facilidade que 

outras. O autor afirmou mediante pesquisas realizadas com duração de mais de dez anos de 

estudo que, um jovem de classe alta na França tem quarenta vezes mais chances de chegar a 

um curso de nível superior se comparado a um jovem de classe média. Isso se torna ainda 

mais desproporcional quando a comparação é feita com jovem pertencente à classe baixa, 

chegando a ter oitenta vezes mais chances que o primeiro.  

Deste modo, cada criança dispõe de uma herança cultural diferenciada que irá explicar 

as desigualdades e os diferentes desempenhos escolares de cada uma. Para o autor (ibidem), a 

escola não exige apenas um conjunto de elementos culturais e linguísticos dos estudantes, mas 

também formas específicas destes de se relacionarem com a cultura e com o saber. Sem 

dúvida, estamos diante de um quadro macrossociológico bastante interessante entre as 

estruturas do sistema de ensino e a estrutura social que se repete na maioria das instituições 

escolares, consciente ou inconscientemente (NOGUEIRA; CATANI, 1998).       

 Os estudantes oriundos de famílias com pouco capital cultural apresentarão maior 

dificuldade em se relacionarem com aspectos da cultura, já que desconhecem muitos de seus 

elementos como as artes, músicas, teatro, dentre outros. De modo a se esforçarem mais com 

relação aos outros estudantes provenientes de famílias abastadas, culturalmente.  

 O sucesso escolar do estudante deve estar diretamente ligado a quanto este recebera e 

assimilou de capital cultural e de capital social durante sua vida.  É por isso que entendemos 

que o uso de jogos na infância, principalmente, nos primeiros anos de escolaridades pode 

amenizar a falta de capital cultural dos familiares, pois o jogo permite o desenvolvimento 
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afetivo, estimulado durante o envolvimento do estudante, através das relações interpessoais. O 

que é importante para o desenvolvimento social, visto que muitos educandos são tímidos e 

não conseguem expressar as suas dúvidas durante as aulas, dificultando assim a sua 

aprendizagem. Ao aplicar jogos matemáticos em sala de aula, os professores propiciam a 

socialização, participação e cooperação entre os alunos, oferecendo a oportunidade de 

resolução de problemas sem estar tão preocupado com o erro, pois o erro é visto como uma 

ponte para o acerto.  

 

2.4 Os Jogos e a Resolução de Problemas 

 

Sabemos da dificuldade de muitos educandos no que se refere à resolução de 

problemas, no qual resolver situações de uma maneira geral quer dizer que temos a frente um 

obstáculo a ser superado, que para uns é mais problemático do que para outros. Já Lester 

(1982 apud DANTE, 2010, p. 12) expõe uma definição consensual de problema que é 

consensual entre a maioria dos educadores matemáticos no qual diz respeito a: “Problema ser 

uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para o qual não dispõe 

de um caminho rápido e direto que o leve à solução”.  

Assim, para solucionar os problemas que surgem ao nosso redor faz-se necessário 

traçarmos objetivos e utilizamos de metodologias apropriadas que são inerentes ao ensino da 

matemática. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN, 

  

As finalidades do ensino de matemática visando a construção da cidadania 

indicam como objetivos do ensino fundamental [...], resolver situações-

problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de 

raciocínio e processos, como dedução, indução, intuição, analogia, 
estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como 

instrumentos tecnológicos disponíveis (BRASIL, 1998, p. 47-48). 

 

 

 Na aprendizagem da matemática a metodologia de Resolução de Problemas vem 

ganhando espaço e o uso de jogos torna-se um recurso didático de extrema importância que 

pode ser integrado à esta metodologia. Assim como os jogos a Resolução de Problemas 

também tem o intuito de trazer situações interessantes e desafiadoras que estimulem o 

potencial dos participantes,  a cooperação, a interação, o respeito mútuo e a criticidade. 
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          Ao propor atividades de formulação e resolução de problemas, os professores têm a 

intenção de fazer com que os educandos reflitam e elaborem estratégias que desenvolvam 

características criativas. Estes fatos são evidenciados nos estudos de Grando ao afirmar que: 

 

[...] ao observarmos o comportamento de uma criança em situações de 

brincadeira e/ou jogo, percebe-se o quanto ela desenvolve sua capacidade de 

fazer perguntas, buscar diferentes soluções, repensar situações, avaliar suas 
atitudes, encontrar e re-estruturar novas relações, ou seja, resolver problemas 

(GRANDO, 2004, apud  RIBEIRO, 2009, p. 20) 

 

 

 As atividades com jogos potencializam habilidades nos educandos até mesmo 

desconhecidas, estimulando à curiosidade e a confiança de suas próprias ideias, permitindo 

uma aprendizagem significativa, como também, a construção de um indivíduo como um todo. 

 Nessa perspectiva, percebemos o quanto os jogos são importantes e que os mesmos 

tornam-se desafios para os educandos através da construção de conceitos matemáticos. 

Segundo Dante (2010, p.21) Um bom problema suscita a curiosidade e desencadeia no aluno 

um comportamento de pesquisa, diminuindo sua passividade e seu conformismo. É a partir 

das situações que emergem do jogo que a problemática é anunciada despertando nos 

estudantes o levantamento de hipóteses, fazendo com que os mesmos desenvolvam a sua 

capacidade de explorar, organizar e expor seus pensamentos a partir de situações cotidianas. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), é a partir dessas situações cotidianas que os 

alunos constroem hipóteses sobre os significados dos números e começam a elaborar 

conhecimento sobre as escritas numéricas. As atividades relacionadas à resolução de 

problemas fazem com que os educandos sintam-se instigados e os impulsiona nesse processo 

de ensino aprendizagem, dando significado ao conhecimento matemático. A este respeito, 

Lupinacci e Botin (2004) destacam que: 

 

A Resolução de Problemas é um método eficaz para desenvolver o 

raciocínio e para motivar os alunos para o estudo da Matemática. O processo 

ensino e aprendizagem pode ser desenvolvido através de desafios, problemas 

interessantes que possam ser explorados e não apenas resolvidos 

(LUPINACI; BOTIN, 2004). 

 Assim, os educandos são colocados diante de questionamentos a partir da realidade ou 

do seu próprio contexto, permitindo também a contextualização dos conteúdos matemáticos 

com o intuito de dar significado aos mesmos, estimulando o interesse dos alunos em comparar 
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métodos e processos na resolução de um problema, analisando semelhanças, elaborando 

estratégias, comparando diferenças entre eles e justificando-as.  

Segundo os Documentos Oficiais, 

 

A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos indicadores 

matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a 

capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Assim, 

os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de 

conceitos e procedimentos matemáticos, bem como de ampliar a visão que 

têm dos problemas, da matemática, do mundo geral e desenvolver sua 

autoconfiança (BRASIL, 1998, p. 40) 

 

 Concordamos com os PCN ao atribuir a metodologias de jogos a mobilização e o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas. É importante ressaltar que a matemática quando 

trabalhada nas escolas apenas de maneira mecânica, decorando fórmulas e nomenclaturas os 

educandos tendem a ter mais dificuldades, gerando insucesso escolar e até mesmo a evasão. 

Por isso, é tão importante trabalharmos com metodologias diferenciadas, onde o educando é 

autor do seu próprio conhecimento. Ao utilizarmos os jogos nas atividades de resolução de 

problemas eles têm a possibilidade de buscar a construção dos resultados a partir da 

compreensão do problema, da elaboração de estratégias, da validação dos resultados, gerando 

interesse e prazer. Em sintonia com essas ideias, Moura (1992, p.53), ao estabelecer a relação 

entre jogo e problema, afirma que: 

 

Podemos definir o jogo como um problema em movimento. Problema 

porque envolve a atitude pessoal de querer jogar tal qual o resolvedor de 

problemas que só os tem quando estes lhe exigem busca de instrumentos 
novos de pensamento. O jogo faz esta exigência ao desafiar o sujeito para 

superar o outro (MOURA, 1992, p. 53) 

 

 O jogo é uma atividade que quando bem orientada exerce um papel importante no 

desenvolvimento de habilidades tão necessárias para o aprendizado.   

 Diante disso, é interessante que os professores apresentem situações problemas que 

estejam relacionados ao dia a dia dos educandos, e que os mesmos sejam estimulados a 

desenvolverem habilidades, como: aprender a raciocinar passo a passo, a utilizar conceitos e 

procedimentos matemáticos, observar diferentes caminhos e testar seus resultados para obter a 

solução. Assim, os educandos terão que interpretar os dados dos problemas para resolvê-los e 
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isso não é uma tarefa fácil, mas que precisa ser incentivado de maneira que levem os 

estudantes a querer descobrir os resultados e colocar em prática tudo o que foi ensinado. 

 

2.5 As Quatro Operações Matemáticas 

 

Muitos educandos apresentam dificuldades especiais nas quatro operações, devido ao 

fato de que muitas vezes alguns professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental estão 

mais preocupados em alfabetizar, deixando em segundo plano a aprendizagem da matemática. 

E quando é trabalhada, alguns professores estimulam a memorização de fórmulas e 

nomenclaturas, fazendo com que os alunos apresentem muitas dificuldades em relação as 

quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Toledo e Toledo (2009, p. 102- 

143) descreve cada operação da seguinte maneira: 

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

experiências infantis muito cedo. Além disso, envolve situações como a de “juntar” e 

“acrescentar”. 

 Subtração: Se adição é uma operação bastante simples de trabalhar, o mesmo não 

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

envolve idéias bastante diferentes entre si, como tirar, comparar, completar.  

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

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

é também uma ferramenta para resolver problemas de contagem e oferece um dos 

primeiros contatos com a noção de proporcionalidade, uma das mais poderosas idéias 

matemáticas.    

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

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

é o fato de a divisão está associada a duas diferentes idéias, repartir igualmente 

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

 

Muitos professores trabalham as quatro operações de maneira isolada, sem nenhum 

significado para os educandos, aplicando as atividades de maneira mecânica, sem que haja 

uma interligação com o cotidiano. É importante que se trabalhe as operações matemáticas 

relacionando-as seus significados a situações concretas, pois os estudantes aprendem de 

maneira significativa, com uma compreensão do conteúdo. Essas operações podem ser 
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trabalhadas de maneira unificadas, partindo da compreensão de que: o trabalho conjunto dos 

problemas aditivos e subtrativos baseia-se no fato de que eles compõem uma mesma família, 

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

Percebemos a estreita conexão entre as situações aditivas e subtrativas no exemplo a 

seguir: Alex possuía 10 bolas e ganhou mais algumas de seu pai. Agora ele tem 16 bolas. 

Hipótese de resolução: 16 - x = 10 ou 10 + x = 16 Através dessa situação problema é 

claramente percebido que podemos solucioná-la, envolvendo tanto a adição, como também a 

subtração. (Construção do próprio autor)  

A multiplicação e a divisão também estão interligadas, pois o educando ao resolver 

uma situação problema que envolva a divisão, ele poderá usar como estratégia de resolução a 

multiplicação. Vejamos este fato no seguinte exemplo: Joana comprou 3 blusas que custaram 

ao todo R$ 21,00, quanto custou cada blusa? 21/3 = y  ou  3 x  y = 21.  (Construção do 

próprio autor)  

É importante destacar que os problemas matemáticos não são apenas uma simples 

aplicação de operações, eles envolvem muitos outros aspectos, que estão relacionados com o 

seu dia a dia. O professor deve estimular os alunos a conhecerem diferentes procedimentos de 

resoluções, com isso os estudantes aprendem que há inúmeros caminhos para resolver um 

problema, confrontando ideias, fazendo previsões, antecipar resultados, refletindo sobre os 

erros e socialização de estratégias. De acordo com Toledo e Toledo 

 

Cabe ao professor criar um ambiente de tranquilidade, em que os alunos não 

tenham medo de estabelecer e testar hipóteses, mesmo correndo o risco de 

errar. É sua tarefa, também, mostrar possíveis estratégias de resolução para 
os problemas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que a classe discuta os 

vários métodos encontrados pelos próprios alunos (TOLEDO; TOLEDO, 

200, p. 84) 
 

 

Portanto, faz-se necessária uma reflexão sobre a ação que possibilita o levantamento de 

hipóteses e a realização de atividades lúdicas que estimule as potencialidades dos educandos 

como afirmam as autoras: 

 

Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma 

certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o 

caderno e o lápis[...] Ele é determinante para que os alunos sintam-se 
chamados a participar das atividades com interesse. (SMOLE, DINIZ e 

CÂNDIDO, 2007, p. 12) 
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Vale salientar, que os jogos devem apresentar tanto a dimensão lúdica, quanto a 

educativa, desenvolvendo-nos mesmos, a lógica, a atenção, interação, participação, respeito e 

a criticidade, promovendo o ensino pela descoberta. Concordado com esta assertiva Moura 

(1994, apud ALVES 2011, p. 26) enfatiza que: “O Jogo tem a finalidade de desenvolver 

habilidades de resolução de problemas, em que o aluno, por meio dele, estabelece planos para 

alcançar seus objetivos, age nessa busca e avalia os resultados.”.  

 

2.6 O que Dizem os Documentos Oficiais sobre o Jogo no Ensino da Matemática? 

  

O método tradicional de ensino vem deixando algumas lacunas na matemática. Este 

processo baseia-se na apresentação de conteúdos, através de definições e aplicação de 

exercícios, mostrando-se ineficaz. Em discordância ao método tradicional os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 49) destacam os jogos como aspecto relevante, 

quando diz que:  

 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no 

aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam 
parte da cultura escolar; cabendo ao professor analisar e avaliar a 

potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se 

deseja desenvolver (BRASIL, 2001, p. 49). 

 
  

 

Assim como os PCN, os Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental da Paraíba 

– RCEFP, (PARAÍBA, 2010) endossam essas ideias, ao afirmarem que os jogos matemáticos 

quando inseridos em sala de aula de forma articulada e bem planejada desenvolvem nos 

educandos aspectos positivos, ajudando a identificar as dificuldades conceituais, 

procedimentais e/ou atitudinais do educando. Dependendo do conteúdo ou das regras 

envolvidas no jogo, os elementos conceituais produzem interesses, motivações nos estudantes 

que são estimulados a identificarem e aplicarem os conhecimentos adquiridos em situações 

que não são padrão. O jogo também pode possibilitar um ambiente de descontração, de 

observação e de participam de todos os envolvidos, devendo ser estimulado o respeito aos 

colegas e ética. 

Portanto, é importante salientar que os problemas quando apresentados em forma de 

jogo estimula o planejamento de ações por parte dos educandos, logo, essa relação entre jogo 

e resolução de problemas traz inúmeras contribuições possibilitadoras de aquisição de 
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conhecimentos matemáticos. Realçando essas ideias, os PCN (BRASIL, 2001, p. 48) afirmam 

que: 

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se 

repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos 
simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao 

criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 

convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações 
(BRASIL, 2001, p. 48) 

 

  

 Para que haja essa aquisição de conhecimentos na matemática é imprescindível o 

papel do professor como mediador em sala de aula, tendo a preocupação em conectar a 

realidade, os interesses e as necessidades dos educandos aos jogos escolhidos, fazendo com 

que os mesmos, busquem novos conhecimentos e amplie os já existentes. 

 

 

2.7 O Jogo Cubra Doze 

 

 Ao iniciar essa pesquisa, escolhemos trabalhar com o jogo Cubra Doze ao refletir 

sobre resolução de problemas e de como ele pode ser usado como estratégia que possibilite 

uma contribuição com a aprendizagem das quatro operações matemáticas. 

 O jogo Cubra Doze é visto como um recurso que pode facilitar na aprendizagem das 

quatro operações matemáticas, baseado na proposta de Rêgo & Rêgo (2004). Este jogo tem 

como principal intuito facilitar a atenção; agilidade de raciocínio; manipulação de 

quantidades; quatro operações; composição, decomposição numérica; planejamento de ação. 

Esse jogo é indicado para alunos que estão cursando a partir da 4ª ano do Ensino 

Fundamental. 

 Nesse jogo a turma pode ser organizada em duplas ou em equipes. O material 

necessário a confecção do jogo é tabuleiro medindo aproximadamente 25 cm x 15 cm; dois 

pares de fichas numeradas de 1 a 12, 24 marcadores e dois dados comuns. A confecção desse 

tabuleiro, das fichas e marcadores fica a critério do professor que pode utilizar os mais 

diversos materiais. O tabuleiro deve ter forma retangular, conforme Figura 01, e na sua 

confecção podemos utilizar alguns materiais, tais como: emborrachado, papel oficio, papel 

cartão, cartolina, pedaços de compensado ou madeira, dentre outros. As fichas também podem 

ser confeccionadas através dos mesmos materiais do tabuleiro. E os marcadores podem ser 

confeccionados com: sementes, tampinhas de garrafas, emborrachados, dentre outros 

materiais.  
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                            Figura 01 – Tabuleiro do Jogo Cubra Doze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Elaboração dos autores 

 

Devemos iniciar o jogo com a escolha do primeiro jogador que lançará os dados, logo 

em seguida, com os dados lançados, os números sorteados nos dados podem ser utilizados 

como o jogador desejar, através das operações aritméticas escolhidas e anunciadas por ele, 

devendo cobrir com o seu marcador o valor correspondente ao resultado da operação. Por 

exemplo: Se os números dos dados forem 6 e 2, o jogador pode cobrir o número 8 ( 8 = 6+2 ), 

ou o 4 ( 4 = 6-2 ) ou o 12 ( 12 = 6 * 2 ) ou 3 ( 3 = 6/2 ). Só se poderá se efetuar a divisão entre 

os números se está for exata.  

 Outro exemplo: Se os números dos dados forem 5 e 2, logo o jogador poderá cobrir os 

seguintes números 7 ( 7 = 5+2 ) ou 3 ( 3 = 5 – 2 ) ou 10 ( 10 = 5 * 2 ), não irá ser possível 

cobrir na divisão, pois a divisão dos números 5 e 2 não é exata. 

Ao finalizar a partida, ganha o jogador que conseguir primeiro cobrir todos os 

números contidos no seu lado do tabuleiro. 

Se por acaso os números obtidos nos dados não possibilitem aos jogadores de cobrir 

algum número do tabuleiro, o jogador deverá passar a vez para o outro jogador, não marcando 

nenhuma casa. Se isso acontecer várias vezes, cabe aos jogadores decidirem pelo término do 

jogo, ganhando quem obtiver o maior número de casas marcadas no tabuleiro. 

 No jogo Cubra Doze podemos explorar o cálculo mental, a interação, observação, 

regras, as quatro operações matemáticas etc. Em seguida podemos investigar algumas 

questões a respeito de qual o número mais fácil de ser coberto? De quais valores e operações 

os jogadores utilizaram para cobrir esses números? Quais os números mais difíceis de serem 
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cobertos? Qual a operação mais utilizada e o porquê ? Qual a operação menos utilizada e o 

porquê?  

 O preenchimento das tabelas irá ajudar os alunos a responderem as questões acima 

citadas. Vale ressaltar que cada tabela corresponde a uma operação matemática (adição, 

subtração, multiplicação e divisão). Os valores das tabelas correspondem ao lançamento dos 

dois dados, não esquecendo que na tabela da subtração, para cada par de números, calcular o 

maior menos o menor. Na tabela da divisão, calcular o maior número dividido pelo menor, 

nesse caso, só preencherá a tabela se o resultado for um número inteiro. 

 Após o preenchimento das tabelas, conforme Figura 02, é interessante que o professor 

peça que os estudantes preencham as tabelas e, depois, transforme os dados nas tabelas em 

gráficos com todas as possibilidades dos números de 1 a 12, envolvendo as quatro operações 

para que possamos visualizar melhor e responder as questões propostas com exatidão. 

 
Figura 02 – Tabela das operações do Cubra Doze 

 

+ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

- 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

x 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

÷ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Fonte: Rêgo e Rêgo, 2004. 

 

 

  Observemos que de acordo com a Figura 02 existem 36 possibilidades de 

preenchimento de cada operação matemática. O preenchimento pode ser feito de acordo com 

o conjunto numérico que podem ser os Números Naturais, os Números Racionais, os 
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Números Inteiros, ou ainda com todos, no conjunto dos Números Reais. Inicialmente em 

brancos e que após o preenchimento dos mesmos verificaremos qual o número que aparece 

mais vezes em cada tabela e o qual aparece menos vezes. Por exemplo, no caso da adição de 

Números Naturais, o número 7 aparecerá em 6 dos 36 quadrados, sendo neste caso o número 

que tem mais chance de ser coberto utilizando apenas a adição. Em sequência determinar 

quantas vezes os números de 1 a 12 aparecem, levando em consideração as quatro tabelas. 

Isto é, quantas vezes o número aparece em todos os possíveis valores para cada operação. 

 Com as tabelas devidamente preenchidas o professor pode estimular a aprendizagem 

de outros conteúdos matemáticos, como: números pares e ímpares, ordem crescente e 

decrescente, números primos e outros conjuntos numéricos. 

 Assim, o jogo Cubra Doze possibilita uma aprendizagem significativa referente as 

quatro operações matemáticas, superando aquele ensino tradicional baseado na memorização 

de regras e exercícios repetitivos, em que os conteúdos são apresentados de maneira mecânica 

e os alunos são estimulados apenas a fixação de conteúdos através de inúmeros exemplos e 

listas intermináveis de exercícios.  

Contudo, destacamos a importância de uma metodologia diferenciada, na qual as 

atividades propostas visem à resolução de problemas cotidianos e que os alunos sintam-se 

envolvidos diretamente nesse processo de ensino e aprendizagem. O professor tem um papel 

fundamental como mediador em sala de aula, conduzindo os alunos a refletirem e debaterem 

sobre as suas possíveis jogadas, incentivando ao raciocínio lógico, na construção de noções e 

conceitos matemáticos e a estimular o desenvolvimento de outras habilidades que poderão ser 

úteis para a sua vida.  

Na escola, o aluno precisa desenvolver o exercício de pensar! Segundo Monteiro 

(1996 apud STAREPRAVO, 2009, p. 43) quando “[...] simplesmente respondemos, matamos 

a possibilidade de o aluno confrontar suas ideias com outras, ou seja, não há comparação, não 

há conflito, não há confronto, não há construção de conhecimento”. Por esta razão, é tão 

importante o planejamento com uso de jogos nas aulas de matemática, que os jogos não sejam 

usados apenas para passar o tempo e o conteúdo, mas que tenha a função de instigar a busca 

de novos conhecimentos, partindo do pressuposto de trazer situações interessantes e 

desafiadoras que venha a contribuir na problematização dos conteúdos matemáticos. A esse 

respeito Smole, Diniz e Cândido (2007), explica que: 
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Os jogos devem trazer situações interessantes e desafiadoras, permitindo que 

os jogadores se autoavaliem e participem do jogo o tempo todo, percebendo 

os efeitos de suas decisões, dos riscos que podem correr ao optar por um 
caminho ou por outro, analisando suas jogadas e as de seus oponentes. 

(SMOLE, DINIZ E CÂNDIDO,2007, p. 14) 

 

  

 Contudo, é possível perceber que podemos utilizar os jogos como uma atividade 

produtiva e bem planejada, tornando-se um mecanismo na resolução de problemas, 

influenciando positivamente na aprendizagem dos educandos.   
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3 METODOLOGIA 

 

 Esse capítulo tem como principal função expor os procedimentos metodológicos 

utilizados nessa pesquisa. Escolhemos como opção metodológica de investigação o uso de 

uma abordagem descritiva de cunho qualitativo do tipo Estudo de Caso, pelo fato de 

responder melhor os questionamentos investigados. Portanto, descreveremos o tipo de estudo 

a ser apresentado, como também os sujeitos, a metodologia e a análise de dados dessa 

pesquisa. 

 

3.1 Tipologia do Estudo 

 

A metodologia utilizada para dar suporte à abordagem teórica foi o estudo descritivo, 

segundo os objetivos da pesquisa, elaborado a partir de materiais publicados sobre o tema. A 

consulta incluiu artigos e livros, visto que, permitem um fácil acesso a publicações atuais e de 

órgãos envolvidos com o sistema educacional brasileiro. 

O estudo descritivo, segundo Gil (2011) deve fazer uma descrição das características 

básicas dos sujeitos investigados, narrando às especificidades do grupo investigado, tais 

como: idade, sexo, renda, situação cultural, dentre outros. Quando aliamos o estudo descritivo 

com estudo exploratório podemos investigar também as relações ocorridas no grupo 

observado.   

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores com a atuação prática. São também 

as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, 

empresas  comerciais, partidos políticos, etc. (GIL, 2011, p. 28)  

 

Utilizamos também como base para esse trabalho a análise de dados o estudo qualitativo 

pelo fato de melhor responder aos questionamentos da pesquisa. Segundo Lüdke este estudo é 

caracterizado:  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ele trabalha com o universo de significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (LUDKE, 

1986, p. 21) 
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 Quanto à aquisição de dados este estudo foi categorizado como sendo uma pesquisa 

ação que segundo Gil (2011, p. 42) é “[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um 

problema coletivo, onde todos os pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo”. Assim, através desse estudo foi possível unir teoria e prática, 

onde sujeitos e pesquisador estavam envolvidos com mesmo propósito.  

 Utilizamos no estudo, como principal instrumento de investigação um questionário 

semiestruturado que combina questões fechadas e abertas, dando a possibilidade do 

pesquisador se posicionar frente às questões referentes à pesquisa. Também fez parte da 

pesquisa um diário de campo que consiste em fazer anotações referentes à observação de fatos 

concretos, fenômenos sociais, experiências pessoais do investigador, suas reflexões e 

comentários, a fim de descrever melhor a realidade observada (GIL, 2011). 

 

3.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada com 44 alunos, de 46 estudantes matriculados, em 

duas turmas de 5° ano da escola pública Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim 

Hermínio dos Santos, na cidade de Capim, Paraíba. Contamos com a participação voluntária 

dos educandos durante todo o processo da pesquisa.  

 

3.3 Amostra da Pesquisa 

 

A amostra da pesquisa foi caracterizada por duas turmas de 5° ano (A e B) as duas no 

turno diurno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos, na 

cidade de Capim, Paraíba. Onde no momento estão matriculados 24 alunos no 5° ano A e 22 

alunos no 5° ano B, na oportunidade estavam presentes 22 alunos do 5° ano A e 22 alunos do 

5° B. O estudo foi realizado  no mês  junho de 2013. 

 

3.4 Coleta e Tratamento de Dados 

 

 Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário semiestruturado 

contendo questões fechadas e abertas, a partir da discussão do jogo Cubra Doze e de um 

diário de campo, durante as etapas da pesquisa. 
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 É importante destacar que o questionário foi dividido em três etapas: características 

dos discentes; percepção inicial do jogo; e exploração maior sobre o jogo e descrição de toda 

atividade; preenchimento de tabelas. 

A primeira etapa foi direcionada a conhecermos o perfil dos educandos, composto em 

sua maioria por questões fechadas, de caráter descritivo. A segunda etapa foi elaborada com o 

objetivo de evidenciarmos os conhecimentos dos educandos sobre o jogo Cubra Doze e suas 

possibilidades conceituais envolvendo as quatro operações matemática. Já na terceira etapa 

realizamos o preenchimento das tabelas. 

 Para realizarmos a análise dos dados organizamos as escritas dos educandos, elegendo 

em categorias que melhor correspondessem com suas respostas.        

 A amostra da pesquisa correspondeu 91,67% dos alunos matriculados na turma do 5º 

ano A e 100% dos alunos matriculados na turma do 5º ano B.  

Essa pesquisa foi realizada em três momentos, onde priorizamos realizar as visitas 

sempre no meio da semana, pois segundo os professores são os dias de maior frequência dos 

educandos. Na primeira visita conhecemos a instituição e fomos autorizadas a realizar o 

estudo. Na segunda visita, aplicamos o questionário com os estudantes com o objetivo de 

conhecer o perfil dos educandos. Na terceira visita apresentamos o jogo Cubra Doze aos 

estudantes, construindo com a turma e realizando algumas jogadas, onde foi possível registrar 

as primeiras impressões sobre o jogo. Em seguida convidamos os estudantes a responderem as 

seguintes questões: 1) O que você achou do jogo? 2) O que você acha das aulas de 

Matemática com a utilização de jogos? 3) Qual foi o número mais fácil de ser coberto? 4) Que 

operação você utilizou para cobrir o número mais fácil? 5) Qual foi o número mais difícil de 

ser coberto? 6) Que operação você utilizou para cobrir o número mais difícil? 7) Qual  foi a 

operação que você menos utilizou durante o jogo? 8) Como foi o comportamento do colega 

durante o jogo?. Na quarta visita os educandos foram convidados a jogarem novamente e a 

preencherem as tabelas evidenciando as suas dificuldades e facilidades referentes às 

operações básicas da matemática. Na oportunidade observamos a integração, a socialização, 

autonomia, respeito ao outro, elaboração de estratégias, planejamento de ações, além do 

envolvimento e do prazer de participarem de uma atividade lúdica. Ao concluir os momentos 

da pesquisa foi possível perceber que todos participaram de maneira voluntária e prazerosa, 

com envolvimento pleno da turma na atividade. Percebemos que os estudantes se envolveram 

com prazer no jogo, expondo todas suas potencialidades e limitações cognitivas, psicológicas 

e sociais.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados e a análise da pesquisa realizada a partir da 

utilização do Jogo Cubra Doze. Essa pesquisa foi baseada na observação e através de dados 

coletados por meio de um questionário semiestruturado, realizado no período de maio a junho 

de 2013, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos, na 

cidade de Capim, Paraíba. 

 

4.1 Aspectos Gerais do Município de Capim - PB 

 

 O povoamento das terras onde se localiza o município de Capim ocorreu a partir do 

século XIX. O distrito de Capim foi criado em 1959, subordinado ao município de 

Mamanguape. Em 1994, foi elevado à categoria de vila. A emancipação ocorreu em 27 de 

dezembro de 1996 e o município foi instalado em 01 de janeiro de 1997. Na divisão territorial 

de 2007 foi constituído de dois distritos: Capim e Olho D´Água do Serrão . 

O município de Capim está localizado na microrregião do Litoral Norte. De acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no ano de 2010 sua população era 

estimada em 5.601 habitantes. Com Área territorial de 78 km². Sua principal atividade 

econômica se refere a serviços realizados na prefeitura do município e a usinas próximas. 

O município de Capim tem 07 escolas, sendo dessas, 06 escolas municipais e 01 

estadual. Nas escolas municipais 03 são de Educação Infantil, 01 possui apenas o Ensino 

Fundamental com turmas do primeiro segmento e 02 ofertando o Ensino Fundamental 

completo e o Ensino Médio. Já a escola estadual possui apenas o Ensino Fundamental. 

O Indice de Desenvolvimento do Ensino Básico - IDEB do município em 2011 nos anos 

iniciais foi de 2,9 e o da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos 

Santos foi de 3,2. Para se ter uma educação de qualidade muita coisa ainda precisa ser 

modificada, em busca de atingir as metas propostas pelo IDEB. 

 

4.2 Características da Instituição Escolar Observada 

 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos é uma 

instituição municipal, localizada na cidade de Capim, Paraíba. Foi construída no ano de 1986 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mamanguape
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Litoral_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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e funciona ofertando o Ensino Fundamental com turmas do 2° ao 5° ano, nos turnos manhã e 

tarde e a noite com a Educação de Jovens e Adultos – EJA para I e II ciclos. 

 Atualmente conta em seu quadro efetivo com 23 profissionais, sendo 09 professores, 

09 funcionários de apoio, 01 coordenadora pedagógica, 01 diretora e 03 diretoras adjuntas. 

Dentre os 09 professores, 07 possuem graduação em pedagogia, 01 possui graduação em 

Pedagogia e Letras e 01 possui graduação em Pedagogia e é concluinte de licenciatura em 

Matemática, entre os professores apenas 07 possuem pós graduação. 

 Na sua estrutura física a escola passou por uma reforma no ano de 2009, a mesma era 

composta de 02 salas, 02 banheiros, 01 sala de professores, 01 diretoria e 01 cozinha e hoje 

dispõe de 04 salas de aula, 06 banheiros, 01 sala de professores, 01 diretoria, 01 cozinha, 01 

dispensa, 02 salões amplos, 02 jardins e 01 rampa para cadeirantes.  

 A escola possui toda uma estrutura para alunos portadores de necessidades especiais. 

No ano de 2013 estão matriculados 98 alunos matriculados no turno da manhã (do 3° ao 5º 

ano), 104 alunos matriculados no turno da tarde (do 2° ao 5º ano), e 52 alunos matriculados na 

EJA no turno da noite, totalizando 254 alunos matriculados nos três turnos. 

 Alguns alunos da escola participam de programas do governo federal, como o Mais 

Educação (Educação em Tempo Integral), O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa e  

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. 

 

4.3 Características dos Discentes 

 

 Para identificarmos o perfil dos alunos das turmas do 5° ano da E.M.E.F. Joaquim 

Hermínio dos Santos, inicialmente aplicamos um questionário com os alunos participantes. 

Na oportunidade contamos com 91,67% dos alunos matriculados da turma A e 100% dos 

alunos matriculados na turma B, todos de maneira voluntária. 

 Iniciamos perguntando a faixa etária dos alunos, onde percebemos que na turma A 

59,09% estão entre 09 e 12 anos, enquanto 40,91% estão entre 12 e 15 anos. Na turma B foi 

constatado que 81,82% estão entre 09 e 12 anos e 18,18% estão entre 12 e 15 anos. 

Observamos que a maioria dos alunos encontra-se na faixa etária correta. 

 Logo após perguntamos os gêneros, foi constatado que 40,91% da turma A pertence 

ao sexo feminino e 59,09% pertencem ao sexo masculino. Na turma B 59,09% pertence ao 

sexo feminino e 40,91% pertence sexo ao masculino. Constatamos que há um equilíbrio em 

relação a quantidade de alunos do gênero masculino e feminino, o que faz com que o 

ambiente aja uma maior interação e socialização. 
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Quanto à localidade foi perguntado aos alunos se moravam próximo da escola, 

identificou-se na turma A que 45,45% moravam próximo da escola, enquanto 54,55% 

afirmaram que moram distante da escola. Na turma B 54,45% moram perto da escola e 

45,45% moram distante da escola. Por se tratar de uma escola que se encontra na área rural do 

Município de Capim temos alguns alunos que moram em comunidades um pouco afastadas, 

isso explica a afirmação de que moram distante da escola. 

Os alunos foram questionados como vão para a escola, pois alguns moram distantes. Na 

turma A 90,90% vão caminhando, 4,55% usam o ônibus escolar e 4,55% usam a bicicleta. Na 

turma B 72,73% vão caminhando, 22,73% usam o ônibus escolar e 4,55% usam a bicicleta. 

Alguns dos alunos mesmo morando distante preferem ir caminhando enquanto outros utilizam 

o ônibus escolar que é oferecido pela prefeitura gratuitamente para os estudantes. 

Foi perguntado aos alunos se moravam com os pais, observamos a seguintes respostas: 

na turma A 86,36% moram com os pais e 13,64% não moram com os pais. Na turma B 

77,27% moram com os pais e 22,73% não moram com os pais. Acreditamos que aqueles que 

não moram com os pais, moram com algum parente próximo. 

Quanto ao grau de escolaridade de suas mães, obtivemos as seguintes respostas: Na 

turma A 9,09% nunca estudou, 45,45% tem o Ensino Fundamental incompleto, 18,18% 

possui o Ensino Fundamental completo, 13,64% tem o Ensino Médio incompleto, 9,09%tem 

o Ensino Médio completo e 4,55% possui graduação. Na turma B responderam que: 13,64% 

nunca estudou; 63,64% tem o Ensino Fundamental incompleto; 4,55% possui o Ensino 

Fundamental completo; 9,09% tem o Ensino Médio incompleto, 4,55% tem o Ensino Médio 

completo e 4,55% possui graduação.  

Também perguntamos sobre o grau de escolaridade de seus pais. A turma A: 31,82% 

nunca estudou, 36,36% tem o Ensino Fundamental incompleto,27,27% possui o Ensino 

Fundamental completo e 4,55% possui graduação. Na turma B verificamos que: 18,18% 

nunca estudou, 59,09% tem o Ensino Fundamental incompleto 18,18 % possui o Ensino 

Fundamental completo, 4,55% tem o Ensino Médio incompleto. Através dessas afirmações, 

foi possível perceber que o fato de que alguns pais nunca terem frequentado a escola de certa 

forma influencia no desenvolvimento do seu filho no processo de ensino e aprendizagem, já 

que o mesmo, não recebe esse incentivo cultural no âmbito familiar. Conforme Bourdieu 

(NOGUEIRA; CATANI, 1998) o sucesso escolar do estudante também está diretamente 

ligado aos conhecimentos de seus pais, que o autor concebe como capital cultural. Por isso é 

tão importante a valorização dos familiares do estudante com o estudo de seu filho. 
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Foi perguntado aos alunos se gostavam da disciplina de Matemática e obtivemos a 

seguinte resposta: Na turma A 86,36% gostam da disciplina e 13,64% não gostam da 

disciplina. N turma B 72,73% gostam da disciplina e 27,27% não gostam da disciplina. 

Dentre os que gostavam, na turma A houve as seguintes justificativa, 34% afirmam que a 

disciplina auxilia no desenvolvimento e na descoberta, 12% consideram ter facilidade na 

disciplina, 18% consideram a disciplina muito interessante, 21% utilizam a disciplina no dia a 

dia e 15% não apresentaram justificativa. Já na turma B, os resultados foram os seguintes: 

37% afirmam que a disciplina auxilia no desenvolvimento e na descoberta, 11% consideram 

ter facilidade na disciplina, 21% consideram a disciplina muito interessante, 21% utilizam a 

disciplina no dia a dia e 10% não apresentaram justificativa. Em relação aos que não gostam 

da disciplina na turma A justificaram: 48% consideram a disciplina difícil, não conseguindo 

entendê-la, 23% acham a disciplina chata, pois exigem muitos cálculos, 14% têm preferência 

por outra disciplina e 15% não justificaram. Já os alunos da turma B justificaram da seguinte 

forma: 51% consideram a disciplina difícil, não conseguindo entendê-la, 18% acham a 

disciplina chata, pois exigem muitos cálculos, 13% têm preferência por outra disciplina e 18% 

não justificaram. É perceptível que os que gostam da matemática ficam encantados com o 

mundo de descobertas que ela proporciona e de como podemos aplicá-la no nosso cotidiano. 

É possível perceber também que muitos sentem dificuldades na disciplina, pois não consegue 

ter conhecimento em conteúdos básicos, como as quatro operações matemáticas, por esta 

razão a consideram uma disciplina difícil e algumas vezes chata. 

Para concluirmos o questionário sobre o perfil dos alunos, perguntamos se na realização 

das tarefas escolares alguém os auxiliavam em sua realização. Eles afirmaram que: Na turma 

A 59,09% recebem ajuda, enquanto 40,91% não recebem nenhum tipo de ajuda e na Turma B 

81,82% recebem ajuda e 18,18% não recebem ajuda. Quanto aos que justificaram receber 

ajuda na turma A: 27% recebem ajuda dos pais, 34% recebem ajuda dos irmãos, 16% recebem 

ajuda dos primos e 23% recebem ajuda dos vizinhos e amigos. Na turma B: 29% recebem 

ajuda dos pais, 31% recebem ajuda dos irmãos, 18% recebem ajuda dos primos e 22% 

recebem ajuda dos vizinhos e amigos. Visto essas justificativas, observamos que a maioria 

dos pais não acompanha seus filhos nas atividades escolares, pelos mais diversos motivos: 

nível de conhecimento, falta de tempo, falta de interesse e falta de paciência. 

Para melhor entendermos os dados apresentados nessa primeira parte do questionário 

elaboramos a Tabela 01 com a intenção de expor de uma maneira sintetizada as informações a 

respeito do perfil dos alunos. 
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Tabela 01 – Perfil dos estudantes de duas turmas de 5° ano do Ensino Fundamental 

Perguntas 

 

Turma A (Respostas) Turma B (Respostas) 

Faixa etária 59,1% entre 09 e 12 anos 
40,9% entre 12 e 15 anos 

81,8% entre 09 e 12 anos 
18,2% entre 12 e 15 anos 

Sexo 40,9% feminino 

59,1% masculino 

59,1% feminino 

40,9% masculino 

Distância da escola 45,5% moram perto 
54,5% moram distante 

54,5% moram perto 
45,5% moram distante 

Como vem para a escola 90,90% Caminhando; 

4,55% Ônibus escolar; 

0% Veículo de algum parente; 
4,55% Bicicleta; 

0% Outros. 

72,73% Caminhando; 

22,73% Ônibus escolar; 

0% Veículo de algum parente; 
4,55% Bicicleta; 

0% Outros. 

Moram com os pais 86,4% sim     
 13,6% não 

77,3% sim   
  22,7% não 

Grau de escolaridade da mãe 9,09% Nunca estudou; 

45,45% E.F. Incompleto; 

18,18% E.F. Completo; 
13,64% E.M. Incompleto; 

9,09% E. M. Completo; 

4,55% Graduação  

13,64% Nunca estudou; 

63,63% E.F. Incompleto; 

4,55% E.F. Completo; 
9,09% E.M.Incompleto; 

4,55% E.M. Completo; 

4,55% Graduação. 

Grau de escolaridade do pai 31,82% Nunca estudou; 
36,36% E.F Incompleto; 

27,27% E.F. Completo; 

0% E.M. Incompleto; 
0% E.M Completo; 

4,55% Graduação . 

18,18% Nunca estudou; 
59,09% E.F. Incompleto; 

18,18% E.F. Completo; 

4,55% E.M. Incompleto; 
0% E.M. Completo; 

0% Graduação  

Gosto pela matemática 86,4% gostam 

13,6% não gostam 

72,7% gostam 

27,3% não gostam 

Os que gostam justificaram da 

seguinte forma: 

34% a descoberta; 

12% Facilidade na disciplina; 

18%  interessante; 
21% Utilizam a disciplina no dia  

a dia; 

15% Não justificaram. 

37% a descoberta; 

11% Facilidade na disciplina; 

21%  interessante; 
21% Utilizam a disciplina no 

dia a dia; 

10%  Não justificaram 

Os que não gostam justificaram 
da seguinte forma: 

48% Difícil, pois não consegue 
entende-la; 

23% Chata, pois exige muito 

cálculo; 
14% Tem preferência por outra 

disciplina; 

15% Não justificaram. 

51% Difícil, pois não consegue 
entende-la; 

18% Chata, pois exige muito 

cálculo; 
13% Tem preferência por outra 

disciplina; 

18% Não justificaram. 

Recebe alguma ajuda 59,1% sim      
40,9% não 

81,8% sim    
18,2% não 

Quem os ajudam 27% Pais;   

34% Irmãos; 

16% Primos; 
23% Vizinhos e amigos. 

29% Pais;    

 31% Irmãos; 

18% Primos; 
22% Vizinhos e amigos. 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários 

 

 Logo em seguida, aplicamos a segunda parte da pesquisa construindo o jogo Cubra 

Doze. Esta etapa foi dividida em dois momentos. O primeiro tratou-se do reconhecimento do 
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jogo pelos alunos, onde foi observada a interação dos alunos, as suas dúvidas, participação, 

como também as suas impressões em relação ao jogo. No momento seguinte foi observado, de 

maneira detalhada, o conhecimento dos alunos referentes às quatro operações matemática, 

conteúdos estes já estudados anteriormente. Essa observação foi realizada através do jogo 

Cubra Doze.  

 A princípio desejamos descobrir quais as primeiras observações do jogo após a sua 

apresentação e reconhecimento das regras e dos procedimentos. Perguntamos aos estudantes o 

que estes acharam do jogo. As respostas que obtivemos para esta primeira pergunta foram: na 

turma A: 27,27% acharam ótimo, 36,36% acharam bom, 13,64% acharam interessante, 

13,64% acharam criativo, 4,54% acharam difícil e 4,54% não gostaram. Já na turma B 

36,36% acharam ótimo, 22,73% acharam bom, 18,18% acharam interessante, 13,64% 

acharam criativo, 4,54% acharam difícil e 4,54% não gostaram. Através das respostas dos 

alunos é perceptível que a maioria gostou do jogo Cubra Doze e que o mesmo foi visto como 

um recurso que facilita a aprendizagem das quatro operações. Percebemos isso na resposta do 

aluno da turma B “Gostei muito do jogo Cubra Doze, pois através dele podemos aprender e 

treinar as quatro operações”.( Aluno A). 

Para uma melhor visualização, apresentaremos estes dados através da Tabela 02, onde 

relatamos as concepções iniciais dos estudantes em relação ao jogo Cubra Doze.  

 

Tabela 02 –  Concepção inicial dos alunos sobre o jogo Cubra Doze 

Pergunta: O que achou do 

jogo Cubra Doze? 

Turma A ( Respostas) Turma B ( Respostas) 

 

Ótimo 27,27%  36,36% 

Bom 36,36% 22,73% 

Interessante 13,64% 18,18% 

Criativo 13,64% 13,64% 

Difícil 4,54 4,54% 

Não Gostaram 4,54% 4,54% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 

 Seguimos questionando os estudantes sobre a frequência da utilização de jogos nas 

aulas de matemática. Obtemos como resposta que: na turma A 54,55% acham que as aulas 

tornam-se interessante e divertida, 31,82% acham que as aulas com jogos facilitam a 

aprendizagem e estimulam no desenvolvimento do raciocínio, 9,09% tornam-se as aulas mais 

cansativas e 4,54% acham que dificultam a aprendizagem. Na Turma B 59,09% acham que as 

aulas tornam-se interessante e divertida, 31,82% acham que as aulas com jogos facilitam a 
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aprendizagem e estimulam no desenvolvimento do raciocínio, 4,54% tornam-se as aulas mais 

cansativas e 4,54% acham que dificultam a aprendizagem. Ao analisar os dados apresentados, 

percebemos que em sua maioria os alunos acham que quando utilizados os jogos em sala de 

aula, as aulas tornam-se mais interessantes, divertidas e consequentemente estimulam o 

raciocínio dos mesmos, facilitando assim a aprendizagem. De acordo com o relato do aluno 

da turma A “Gosto quando os professores trazem jogos para a sala de aula, pois acho que 

aprendo mais rápido”. ( Aluno B).  

Abaixo mostraremos na Tabela 03, os dados com relação à utilização de jogo nas aulas 

de matemática. 

 

Tabela 03 – O que acham da utilização do jogo em sala de aula? 

Pergunta: A utilização do 

jogo em sala de aula. 

Turma A Turma B 

 

Aulas mais interessantes e 

divertidas. 

54,55% 59,09% 

A utilização do jogo facilita a 

aprendizagem e estimula no 

desenvolvimento do 

raciocínio. 

31,82% 31,82% 

As aulas tornam-se mais 

cansativas. 

9,09% 4,54% 

A utilização do jogo dificulta 

a aprendizagem. 

 

4,54% 4,54% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 Os estudantes também foram indagados sobre o número possível de jogadas. 

Perguntamos sobre as possibilidades de jogadas, enfatizando quais os números mais fáceis de 

serem cobertos. Obtemos como respostas: Na turma A números pares 59,09% e números 

ímpares 40,91%. Na turma B números pares 54,55% e números ímpares 45,45%. Através das 

respostas dos alunos foi possível perceber que os números mais fáceis de serem cobertos são 

os números pares, e dos números ímpares o mais fácil de ser coberto na adição é o número 7. 

Resposta de um aluno da turma B “Os números pares são mais fáceis, mas o 7 também é mais 

de cobrir quando usamos a adição”. (Aluno C)  

Observe os dados descritos na Tabela 04 abaixo: 
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Tabela 04 – Qual o número mais fácil de ser coberto? 

Pergunta: Qual o número 

mais fácil de ser coberto? 

Turma A Turma B 

 

Números pares 

 

59,09% 54,55% 

Números ímpares 

 

40,91% 45,45% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 Em seguida perguntamos: Que operação você usou para cobrir o número mais fácil? 

Eles responderam da seguinte forma: Na turma A 100% afirmaram ser a adição e na turma B 

também 100% responderam ser a adição. Relato de um aluno da turma A “Eu gostei mais do 

cubra doze da adição, porque achei mais fácil cobrir os números”. ( Aluno D) 

Para uma melhor visualização, observe os dados na Tabela 05. 

 

Tabela 05 - Que operação você usou para cobrir o número mais fácil? 

Pergunta: Que operação 

você usou para cobrir o 

número mais fácil? 

Turma A Turma B 

 

Adição 100% 100% 

Subtração 0% 0% 

Multiplicação 0% 0% 

Divisão 0% 0% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 Também foi perguntado a respeito do número mais difícil de ser coberto. Os alunos 

afirmaram que: Na turma A 13,64% afirmaram ser o número 1, 4,54% afirmaram ser o 

número 2, 4,54% afirmaram ser o número 3, 4,54% afirmou ser o número 5, 68,18% 

afirmaram ser o 11 e 4,54% afirmou ser o número 12. Já na turma B 9,09% afirmaram ser o 

número 1, 4,54% afirmaram ser o número 2, 4,54% afirmou ser o número 3, 4,54% afirmaram 

ser o número 5, 72,73% afirmaram ser o 11 e 4,54% afirmou ser o número 12. Ao observar a 

porcentagem apresentada, percebemos que o número 11 é o mais difícil de ser coberto, devido 

ao fato de que o mesmo só pode ser coberto quando na jogada aparece o número 5 e o número 

6 na operação da adição, conforme relato de um aluno na turma B “Só consegui cobrir o 

número 11 quando saiu o 5 e o 6 e utilizei a adição”. ( Aluno E). Observe a síntese desta 

pergunta na Tabela 06.  
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Tabela 06 – Qual o número mais difícil de ser coberto? 

Pergunta: Qual o número 

mais difícil de ser coberto? 

Turma A Turma B 

 

1 13,64% 9,09% 

2 4,54% 4,54% 

3 4,54% 4,54% 

5 4,54% 4,54% 

11 68,18% 72,73% 

12 4,54% 4,54% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários. 

 

 Em seguida perguntamos qual foi à operação mais usada para cobrir o número mais 

difícil, os alunos responderam da seguinte forma: Na turma A 81,82% afirmaram que foi a 

operação da adição, 9,09% afirmaram ser a subtração, 4,54% afirmaram ter sido a 

multiplicação e 4,54% afirmou ter sido a divisão. Na turma B 86,37% afirmaram que foi a 

operação da adição, 4,54% afirmaram ser a subtração, 4,54% afirmaram ter sido a 

multiplicação e 4,54% afirmou ter sido a divisão. Através dos dados obtidos, foi possível 

perceber que a operação da adição foi a mais utilizada pelos alunos tanto para cobrir o número 

mais fácil, como também, o número mais difícil. Verificamos isso na resposta de um aluno da 

turma B “Para mim o número mais difícil era um número ímpar, logo assim achei mais fácil 

cobri-lo na adição” ( Aluno F).  

Os dados desse item estão descritos na Tabela 07 a seguir. 

 

Tabela 07 – Qual a operação mais utilizada para cobrir o número mais difícil? 

Pergunta: Qual a operação 

mais utilizada para cobrir o 

número mais difícil? 

Turma A Turma B 

 

Adição 81,82% 86,37% 

Subtração 9,09% 4,54% 

Multiplicação 4,54% 4,54% 

Divisão 4,54% 4,54% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 Logo após foram indagados: Qual foi a operação que você menos utilizou durante o 

jogo? E eles afirmaram ter sido a seguinte: Na turma A 9,09% afirmaram ter sido a subtração, 

18,18% afirmaram ter sido a multiplicação e 72,73% afirmaram ter sido a divisão. Na turma B 

9,09% afirmaram ter sido a subtração, 13,64% afirmaram ter sido a multiplicação e 77,27% 

afirmaram ter sido a divisão. Foi possível perceber que a operação menos utilizada por eles 

foi à divisão, pelo fato deles terem uma maior dificuldade. Um aluno da turma A relatou que 

“Como eu tenho dificuldade na divisão, tentei cobrir os números utilizando outras operações, 
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para não correr o risco de errar”. ( Aluno G). Observamos essa discussão melhor na Tabela 

08.  

Tabela 08 – Qual foi a operação menos utilizada durante o jogo? 

Pergunta: Qual foi 

operação menos utilizada 

durante o jogo? 

Turma A  Turma B  

Adição 0% 0% 

Subtração 9,09% 9,09% 

Multiplicação 18,18% 13,64% 

Divisão 72,73% 77,27% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  
 

 Por fim, foi perguntando sobre o comportamento do colega durante o jogo. Eles 

responderam que: Na turma A 13,64% mostraram-se ansiosos, 13,64% ficaram empolgados, 

27,27% esboçaram um comportamento de competitividade, 36,36% mantinham atenção 

durante todo o jogo, 4,54% demonstravam euforia, enquanto 4,54% não apresentaram reação. 

Na turma B 13,64% ficaram ansiosos, 13,64% pareciam empolgados, 22,73% esboçaram um 

comportamento de competitividade, 40,91% permaneciam com atenção durante todo o jogo, 

4,54% demonstravam euforia, enquanto 4,54% não apresentaram reação. Conforme 

mostramos a Tabela 09. 

Tabela 09 – Como foi o comportamento do colega durante o jogo? 

Pergunta: 

Como foi o comportamento 

do colega durante o jogo? 

Turma A Turma B 

Ansioso 13,64% 13,64% 

Empolgado 13,64% 13,64% 

Competitivo 27,27% 22,73% 

Atencioso 36,36% 40,91% 

Eufórico 4,54% 4,54% 

Não apresentou reação 4,54% 4,54% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

Partindo para uma nova etapa do questionário, que tinha como principal objetivo 

explorar e ampliar o jogo Cubra Doze com a intenção de detectar as principais dificuldades 

dos alunos com relação a conteúdos matemáticos já estudados anteriormente, como as quatro 

operações matemáticas. 

Na primeira parte, os alunos das duas turmas foram motivados a preencherem as tabelas 

contendo as operações fundamentais envolvidas no jogo (adição, subtração, multiplicação e 

divisão). 
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O resultado quanto a operação de adição foi o seguinte: Na turma A 81,82% não 

erraram no preenchimento da tabela da adição, mas  18,18% cometeram algum erro.Na turma 

B 86,36% preencheram a tabela de forma correta e 13,64% cometeram algum deslize ao 

preencher a tabela da adição. Fica evidente que a maioria dos alunos das turmas A e B do 5° 

ano da referida escola dominam o campo aditivo sem nenhum problema.  

  Podemos observar melhor esses dados descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Ampliação do jogo Cubra Doze com o uso de tabela: Adição 

Tabela da Adição Turma A  Turma B  

 

Preencheram de forma 

correta 

81,82% 86,36% 

Cometeram algum erro no 

preenchimento da tabela 

18,18% 13,64% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

 Em seguida, os alunos foram convidados a preencher a tabela da subtração. O 

resultado foi o seguinte: Na turma A, 40,91% dos alunos acertaram plenamente, enquanto 

59,09% cometeram algum erro. Já na turma B obtivemos os resultados a seguir: 45,45% 

acertaram totalmente e 54,55% cometeram algum erro. Foi observado que um grande número 

de alunos das duas turmas sente dificuldades nessa operação. Podemos visualizar esses dados 

na Tabela 11 a seguir. 

Tabela 11 – Ampliação do jogo Cubra Doze com o uso de tabelas: Subtração 

Tabela da Subtração Turma A  Turma B  

 

Preencheram de forma 

correta 

40,91% 45,45% 

Cometeram algum erro no 

preenchimento da tabela 

59,09% 54,55% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários 

 

Logo após, os alunos preencheram a tabela da multiplicação, onde foi constatado o 

seguinte resultado: Na turma A 36,36% dos alunos acertaram a tabela, sem cometer erros e 

63,64% cometeram erros e na turma B 40,91% acertaram totalmente e 59,09% cometeram 

algum deslize. Fica demonstrado que mesmo os alunos estando no 5° ano do ensino 

fundamental ainda possuem grandes dificuldades com relação a operações básicas. Vejamos 

os dados em síntese na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Ampliação do jogo Cubra Doze com o uso de tabelas: Multiplicação  

Tabela da Multiplicação 

 

Turma A Turma B 

Preencheram de forma 

correta 

36,36% 40,91% 

Cometeram algum erro no 

preenchimento da tabela 

63,64% 59,09% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários 

 

 Já na tabela da divisão, constatamos que na turma A: 40,91% acertaram plenamente e 

59,09% cometeram algum erro e na turma B 63,64% acertaram totalmente e 36,36% 

cometeram algum erro. Percebemos que muitos educandos têm dificuldades na divisão que se 

dá por diferentes motivos, entre eles: Por não dominarem a adição, subtração e multiplicação; 

erros de tabuada; não compreende o que está sendo solicitado; não domina o algoritmo etc. 

Assim, os erros tornam-se frequentes e muitos educandos desistem de tentar aprender 

dificultando sua aprendizagem em outros conteúdos matemáticos.  Observem estes dados 

apresentados de forma sintetizada na Tabela 13.  

Tabela 13 – Ampliação do jogo Cubra Doze com o uso de tabelas: Divisão 

Tabela da Divisão Turma A  Turma B 

 

Preencheram de forma 

correta 

40,91% 63,64% 

Cometeram algum erro no 

preenchimento da tabela 

59,09% 36,36% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  

 

Ao observarmos o preenchimento das tabelas referentes às quatro operações básicas, 

onde constatamos que tanto na Turma A, como também na Turma B a maioria dos alunos 

preencheram a tabela da adição corretamente, diferentemente das tabelas de subtração e 

multiplicação onde a maioria dos alunos cometeu algum erro. Já na tabela da divisão a 

maioria dos alunos da Turma A cometeram algum erro, enquanto na turma B a maioria dos 

alunos preencheu corretamente a tabela. Verificamos todos estes fatos sintetizados na Tabela 

14, a seguir.  
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Tabela 14 – Ampliação do jogo Cubra doze em relação às quatro operações básicas. 

 Turma A  Turma B 

 

Preencheram de forma 

correta 

Adição: 81,82% 

Subtração: 40,91% 

Multiplicação: 36,36% 

Divisão: 40,91% 

Adição: 86,36% 

Subtração: 45,45% 

Multiplicação: 40,91% 

Divisão: 63,64% 

Cometeram algum erro no 

preenchimento da tabela 

Adição: 18,18% 

Subtração: 59,09% 

Multiplicação: 63,64% 

Divisão: 59,09% 

Adição: 13,64% 

Subtração: 54,55% 

Multiplicação: 59,09% 

Divisão: 36,36% 

Fonte: Construção dos pesquisadores baseado na análise de 44 questionários  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das leituras e dos dados obtidos na pesquisa, percebemos que são muitos os 

desafios a serem superados na atual realidade educacional, no qual alguns educadores 

continuam privilegiando o ensino tradicional na sua prática educativa, deixando de lado o uso 

de metodologias diferenciadas que contribui para uma aprendizagem significativa. 

Sabemos da importância de um planejamento por parte do educador e da necessidade de 

ter alguns cuidados ao levar um jogo para a sala de aula, ressaltando a importância da 

colocação de regras e limites.  

Nesse sentido, escolhemos como objetivo da pesquisa analisar as contribuições que os 

jogos podem proporcionar para o desenvolvimento das habilidades dos educandos no 

processo de ensino e aprendizagem. Através desta pesquisa foi possível compreender a 

importância da utilização dos jogos no processo educativo, como uma ferramenta que facilita 

a integração, a socialização, autonomia, respeito ao outro, elaboração de estratégias, 

planejamento de ações, além de estimular o aprendizado.  

Ao iniciar o jogo Cubra Doze nas turmas dos 5° anos A e B, da E.M.E.F. Joaquim 

Hermínio dos Santos, percebemos a participação e o entusiasmo, dos educandos, como 

também o envolvimento e encantamento por não ser algo comum o uso de jogos nas aulas de 

matemática. Diante do que foi proposto durante o jogo foi possível identificar o respeito 

mútuo dos educandos, no qual um ajudava o outro. A compreensão das regras e limites 

impostos pelo jogo foi essencial para um bom desenvolvimento da pesquisa. Alguns valores 

foram trabalhados com sucesso durante o jogo, tais como: a importância da honestidade, ou 

seja, não trapacear o colega, trabalhar em equipe, passar a vez quando não era possível cobrir 

os números, entre outros. 

Durante o jogo também foi possível perceber as principais dificuldades e facilidades dos 

educandos em relação a conteúdos matemáticos, em especial, nas quatro operações. Ao jogar 

era possível que os educandos através dos erros construíssem seus próprios acertos e 

dialogassem sobre eles. Os mesmos, não viam os erros como algo ruim e sim como uma ponte 

para o acerto.  

Assim, é importante que os educadores busquem trabalhar com metodologias 

diferenciadas, tornando suas aulas mais interessantes e atraentes, através de práticas 

motivadoras que levam os educandos a aprenderem de maneira significante.  
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Portanto, ao realizarmos este estudo com o jogo Cubra Doze, vivenciamos experiências 

que certamente contribuíram para o nosso crescimento profissional e pessoal. Além disso, a 

certeza do inacabamento deste trabalho perante a “vastidão” do tema proposto, nos motiva a 

continuar a fazer pesquisas futuras, para seguir rumo ao aprofundamento da temática 

abordada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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APÊNDICES I – Questionário aplicado aos estudantes 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS IV – LITORAL NORTE 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 

 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Estamos realizando este questionário com o intuito de identificarmos algumas características 

que acompanham os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental  da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Joaquim Hermínio dos Santos, Olho d’gua - Capim– PB. 

Gostaríamos de contar com a sua participação voluntária, sabendo-se que a qualquer 

momento você poderá interromper suas respostas sem que haja qualquer dano a você ou a esta 

instituição de ensino. Os dados desta pesquisa serão utilizados na elaboração de um trabalho 

de conclusão de curso. Caso haja qualquer dúvida na sua participação ou nas perguntas deste 

questionário,favor dirigir-se ao pesquisador. Nas questões de múltipla escolha você poderá ter 

mais de uma alternativa como resposta. Caso a questão não contemple a resposta desejada, 

favor escrever ao lado a sua opinião. 

 

1. Qual a sua idade? 

 

a. ( ) menor de 09 anos  b. ( ) entre 09 a 12 anos c. ( ) entre 12 a 15 anos d. ( ) maior 

que 15 anos 

 

2. Qual seu sexo?         a.( ) Feminino b.( ) Masculino 

 

3. Você mora perto da escola?         a.( ) Sim b.( ) Não 

 

4. Como você vem para a escola? 

a.(  ) Caminhando   b. (  ) ônibus escolar   c. (  ) veículo de algum parente    d.(  ) bicicleta   

e. (  ) outros 

 

5. Você mora com seus pais?        a.( ) Sim b.( ) Não 

 

6. Qual o grau de escolaridade dos seus pais. 

A minha mãe possui: 

a.(  ) nunca estudou  b.(  )Ensino Fundamental Incompleto   c. (  ) Ensino Fundamental 

Completo  d. (  ) Ensino Médio Incompleto  e. (  ) Ensino Médio Completo  f.(  ) Graduação 

Completa ou incompleta. 

 

O meu pai possui: 

a.(  ) nunca estudou  b.(  )Ensino Fundamental Incompleto   c. (  ) Ensino Fundamental 

Completo  d. (  ) Ensino Médio Incompleto  e. (  ) Ensino Médio Completo  f.(  ) Graduação 

Completa ou incompleta. 

 

7. Você gosta de Matemática?     a.( ) Sim b.( ) Não 

Por quê?  ___________________________________________________________________ 
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8. Você recebe alguma ajuda (de familiares e ou amigos) para resolver tarefas escolares? 

a.( ) Sim b.( ) Não 

Caso afirmativo indique de quem?  _______________________________________________ 

 

2º Momento: Situações matemática do Jogo Cubra Doze 

 

1)O que você achou do jogo? 

2)O que você acha das aulas de Matemática com a utilização de jogos? 

3)Qual foi o número mais fácil de ser coberto? 

4)Que operação você utilizou para cobrir o número mais fácil? 

5) Qual foi o número mais difícil de ser coberto? 

6) Que operação você utilizou para cobrir o número mais difícil? 

7)Qual  foi a operação que você menos utilizou durante o jogo? 

8)Como foi o comportamento do colega durante o jogo? 

 

3º Momento: Aferição dos Conhecimentos Matemáticos 
 

Aplicação das tabelas  
 

 

+ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

- 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

/ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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ANEXOS: Documentos com a Autorização de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 


