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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo, verificar quais as contribuições que a metodologia de 

jogos pode trazer para o ensino da adição e subtração com números inteiros. O 

ambiente de desenvolvimento do trabalho, foi a sala de aula da Escola Estadual de 

Ensino Médio e Normal Francisco Pessoa de Brito localizada na cidade de Araçagi – 

PB. Os instrumentos foram um jogo e dois questionários, e os sujeitos participantes 

desse trabalho foram os 17 alunos do 1º ano do Ensino Médio. Procuramos 

incentivar a utilização dos jogos no ensino de Matemática e para isso tomamos 

como referências os autores Rêgo e Rêgo (2004), Alves (2001), Campos (2001), 

Hoffmann (2009), Mori (2005), Muniz (2005), Neves (1996), Smole, Diniz (2008). A 

intervenção didática foi composta de três etapas. Na primeira foi utilizado o 

instrumento com situações problemas previamente selecionadas acerca dos 

números inteiros, objetivando identificar os conhecimentos prévios dos alunos, na 

segunda etapa houve a confecção e utilização do jogo Matix, e por fim na terceira 

etapa utilizamos um questionário avaliativo. A análise dos resultados obtidos na 

aplicação das atividades revelou que os sujeitos participantes do trabalho tiveram 

dificuldades em interpretar os problemas propostos nos questionários, outro fator 

que verificamos foi a dificuldade com as operações de números inteiros e 

verificarmos que a utilização do jogo favoreceu a motivação para a aprendizagem 

matemática, a interação, a atenção, e a autoestima dos alunos. De modo geral, 

foram atingidos os objetivos propostos em cada atividade realizada com os 

estudantes.  

 

Palavras chaves: Jogos Matemáticos, Números Inteiros, Ensino da Matemática. 
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ABSTRACT 
 
 

The study aimed to verify which the contributions that the methodology of games can 

bring to the teach of addition and subtraction with integers. The development 

environment of the study was the classroom of high school Francisco Pessoa de 

Brito located in the city of Araçagi - PB. The instruments were a game and two 

questionnaires and the subjects in this study were 17 students of 1st year of high 

school. We seek to encourage the use of games in teaching mathematics and for this 

we take as reference the authors Rêgo and Rêgo (2004), Alves( 2001),Campos( 

2001), Hoffmann(2009), Mori( 2005), Muniz(2005), Neves(1996), Smole,Diniz, The 

didactic intervention consisted of three steps. AT first it was used instrument with 

problem situations previously selected about the integers, aiming to identify students' 

prior knowledge, in the second step was the preparation and use of game Matix, and 

finally in the third step we used a questionnaire evaluation. The Analysis of results 

obtained in the implementation of activities revealed that the subjects in the study 

had difficulty interpreting the problems posed in the questionnaires, Another factor 

that was found was the difficulty with the operations of integers and we found that the 

use of the game favored the motivation to learn mathematics, interaction, attention, 

and self-esteem, In general, the proposed objectives were achieved in each activity 

with students. 

 

Keywords: Mathematics games, integers, Teaching of Mathematics.  
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Embasados em nossa experiência de sala de aula, percebemos a grande 

dificuldade que nossos alunos demonstram em realizar as operações matemáticas 

(adição, subtração, divisão e multiplicação) mesmo nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Verificamos nas estatísticas do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB, que evidencia as dificuldades dos alunos acerca do domínio do 

Sistema de Numeração e das operações matemáticas básicas, ao terminarem o 

Ensino Fundamental. Sabemos que são diversos os fatores que podem gerar tais 

dificuldades provocando uma deficiência na compreensão da Matemática. Fonseca 

(1995) aponta alguns motivos que levam a essa deficiência como: a falta de aptidão, 

o ensino inapropriado, da ausência de fundamentos da Matemática. Ressaltamos 

que essa dificuldade é muito intensificada com o estudo dos Números Inteiros, um 

dos conteúdos centrais do terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental. Pois, 

surgem novos obstáculos, como a dificuldade de atribuir sentido às quantidades 

negativas, a dificuldade de unificar as retas, a compreensão do zero na reta 

numérica, a comparação de ordem, grandeza entre os valores negativos, entre 

outros. Diante de tantos problemas, é preciso refletir, e discutir o que pode ser feito 

para minimizar essas dificuldades. 

Com o intuito de possibilitar uma situação de ensino e aprendizagem 

significativos, que facilite a compreensão das ideias e conceitos matemáticos, 

optamos por utilizar o recurso metodológico do uso de jogos em sala de aula no 

ensino de matemática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) na sua criação e inserção na 

década de 1990 já indicavam a importância desse recurso metodológico. 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, 
pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e 
favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e 
busca de soluções. Propiciam a simulação de situações problema 
que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude 
positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se 
rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da 
ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p.46) 
 
 

Com a utilização dos jogos para o ensino de matemática os alunos serão 

apresentados a uma nova forma de construção de conceitos, atitudes, e poderão 

também desenvolver as habilidades de comunicação de ideias, organização do 
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pensamento, criação de estratégias, capacidades de antecipação. Mas, mesmo 

sendo destacada pelos PCN a importância desse recurso metodológico, ainda hoje é 

pouco ou mal utilizado.   

Numa perspectiva de motivar os alunos, vemos os jogos matemáticos como 

um colaborador no ensino da Matemática seja no pensamento lógico, como também 

no ensino de alguns conteúdos matemáticos que os alunos que apresentam 

dificuldades.  

Vivemos numa época onde os alunos estão tendo acesso a muitas 

informações muito cedo, e nos preocupamos com o futuro desses alunos e 

acreditamos que é possível ensinar de forma a proporcionar uma aprendizagem 

significativa.  

Nossa vivência como docentes em sala de aula, nos aponta o quanto a 

matemática, ainda hoje, é uma das disciplinas que muitos alunos não gostam, 

sentem dificuldades em aprender, mas essas dificuldades vem  sendo questionadas 

pelos pesquisadores e educadores a respeito dos motivos pelos quais os alunos têm 

essa rejeição com a matemática. Diante disso, temos que procurar meios que 

contribuam para a diminuição dessa rejeição pela matemática. E vemos na utilização 

dos jogos um desses caminhos metodológicos. 

Nossa inquietação em pesquisar os motivos pelo quais os alunos têm 

dificuldades nas operações básicas dos Números Inteiros, nos fez pensar em 

desenvolver um trabalho em que proporcione uma sequência didática com atividade 

e com jogo, como uma ferramenta metodológica no ensino da matemática. 

Neste estudo pretendemos saber se realmente os jogos podem facilitar a 

aprendizagem dos alunos, desde que possam ter uma articulação entre ensino e 

prática. Quando falamos em facilitar o ensino da matemática, estamos nos 

referenciando pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que comentam sobre o 

quanto é importante trabalhar os jogos nas aulas de matemática. 

Assim, será que para o conteúdo de adição e subtração dos Números Inteiros 

a metodologia do uso de jogos pode ser positiva para despertar o interesse do aluno 

e motivá-lo na aprendizagem, saindo das tradicionais formas de ensino, que dão 

ênfase a mera exposição de fórmulas e algoritmos com a repetição de exercícios? 
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1.2  - Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1 Geral 

Verificar quais as contribuições que a metodologia de jogos pode trazer para 

o ensino da adição e subtração com Números Inteiros. 

 

1.2.2 Específicos 

 

    A fim de alcançar o objetivo geral, optou-se em organizar a pesquisa nos 

seguintes objetivos específicos. 

- Selecionar jogos que potencializam a compreensão das operações básicas 

com Números Inteiros 

- Elaborar uma sequência de didática com a utilização dos jogos para o 

ensino das operações de adição e subtração com Números Inteiros. 

- Analisar as vantagens e desvantagens da utilização dos jogos no ensino das 

operações de adição e subtração dos Números Inteiros. 

 

1.3. - Metodologia da Pesquisa 

 

O nosso trabalho foi feito através da pesquisa qualitativa, o estudo de caso, 

por ter mais detalhamento na pesquisa com os dados. Utilizamos como instrumento 

uma atividade para verificar as dificuldades e o desenvolvimento dos alunos nas 

operações de adição e subtração dos números inteiros após a utilização do jogo. 

 Nela os participantes têm um enfoque indutivo dos dados e como um 

ambiente natural da pesquisa onde o pesquisador é mediador fundamental na 

pesquisa. 

Entende-se por pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso: 

 
[...] uma investigação de fenômenos específicos e bem delimitados, 
sem a preocupação de comparar ou generalizar. Algumas 
peculiaridades são próprias do estudo de caso. Uma delas é a de 
que ele visa identificar novos elementos que muitas vezes o 
pesquisador não pensa em descobrir (GONÇALVES, 2011, p. 20 
apud LUDWIG, 2009, p. 58). 
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Adotamos essa definição por ser a que mais se adequada aos nossos 

objetivos, nela a pesquisa vai ter um detalhamento mais amplo e vivenciamos de 

forma direta como ocorre a interelação com os participantes da pesquisa e optamos 

pelo estudo de caso, uma vez que analisamos a utilização do jogo Matix. Adotamos 

como instrumentos uma atividade e o jogo. 

Com o envolvimento de todos na pesquisa, desenvolvemos metodologias 

variadas como: atividades de identificação das dificuldades, a utilização do jogo e 

atividade de verificação das contribuições do jogo em relação ao ensino dos 

números inteiros.  

 

Nosso trabalho ocorreu segundo as seguintes etapas: 

1) Revisão bibliográfica sobre o tema; visando ampliar nossos 

conhecimentos sobre os recursos aos jogos que potencializem e facilitem 

o ensino das operações de adição e subtração dos Números Inteiros; 

2) Sondagem sobre as atividades presentes nos livros didáticos para 

trabalhar as, a adição e subtração de Números Inteiros; 

3) Elaboração de uma atividade para trabalhar o conteúdo dos números 

inteiros; 

4) Confecção dos kits do jogo Matix e aplicação do jogo em sala; 

5) Aplicação das atividades e verificação das possíveis dificuldades 

enfrentadas pelos alunos; 

6) Análise das potencialidades e dificuldades da utilização do jogo na sala de 

aula. 

 

1.4 - Descrição do corpo do trabalho  

 

Nosso texto está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

trás a introdução, os objetivos que buscamos alcançar, as justificativas sobre 

os jogos no ensino dos Números Inteiros. O segundo capítulo vem retratar os 

referenciais teóricos que defendem a importância em trabalhar os jogos em 

sala de aula. O terceiro capítulo descreve a caracterização da escola, a 

metodologia da intervenção desenvolvida no trabalho, como foi realizada as 
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atividades e como esses dados possibilitaram conhecer e fazer as 

considerações finais.  

No quarto capítulo apresentamos a análise dos resultados obtidos na 

coleta dos dados com uma visão no desempenho dos alunos com 

implementação dos jogos no ensino dos números inteiros e verificando o 

melhoramento dos alunos nas operações dos mesmos. Por fim, as 

considerações finais em que pudemos conhecer e analisar se uma tendência 

metodológica pode contribuir no ensino para alunos, nela pudemos detalhar 

mais especificamente, seja do pesquisador ou pelos participantes da pesquisa 

e relatando as vantagens e desvantagens citadas pelos participantes durante 

o desenvolvimento da sequência  com suas potencialidades e limitações.    
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Neste capítulo iremos abordar sobre as considerações dos Parâmetros 

Curriculares sobre os jogos para o ensino da Matemática, bem como os jogos para o 

ensino dos Números Inteiros. 

 

2.1 A importância da utilização dos jogos na sala de aula. 

 

Numa concepção de ensino-aprendizagem, observamos que os jogos têm um 

papel importante, pois, os alunos começam a aumentar os conhecimentos sobre a 

matemática de forma diferente. 

Antes de iniciarmos um conteúdo matemático é de suma importância procurar 

maneiras que possibilitem um entendimento do conteúdo de forma mais cativante e 

motivadora, assim propomos trabalhar com jogos na sala de aula.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

 
Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes 
– enfrentar, desafiar, lançar-se a busca de soluções, 
desenvolvimento da critica, da intuição, da criação de estratégias e 
da possibilidade de alterá-la quando o resultado não é satisfatório – 
necessário para aprendizagem da matemática. (BRASIL, 1998, p.47). 
 

Entre outras colaborações dos jogos matemáticos destaca-se a organização 

do pensamento, pois, o jogo possui suas regras e daí os integrantes devem ter o 

pensamento organizado, crítico e lógico. 

Os PCN comentam sobre o quanto os jogos facilitam na aprendizagem 

matemática, pois estimulam a criatividade de cada participante, o desafio, a criação 

de estratégias e o desenvolvimento lógico. Outro ponto é o estímulo a comunicação 

entre os alunos, de forma a possibilitar uma maior interação deles. Assim, o referido 

documento orienta que o trabalho com jogos educativos contribui com o ensino-

aprendizagem, pois no ato de jogar, os alunos começam a pensar sobre o problema 

matemático, procurando estratégias para resolver o problema, pensando e 

refletindo, e buscando relações com o conteúdo matemático proposto. 

Assim, defendemos os jogos como um material didático que poderá contribuir 

na aprendizagem matemática. Desta forma, eles auxiliarão ao professor na 

participação efetiva de todos nas aulas, como também em favorecer aos alunos na 

investigação dos conteúdos propostos, pois eles começam a se interrogar sobre os 

potenciais da matemática. 
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Essa prática facilitará para alguns e para outros não. Isso acontece por 

sermos seres pensantes daí provavelmente um, dois ou até mais não irão gostar 

desse meio didático. Mas, quando os alunos são estimulados pela descoberta de 

desafiar e de vencer faz com que os alunos se interrogam uns com os outros 

fazendo surgir a aprendizagem de forma mais crítica entre os alunos e com o 

professor.     

A educação matemática tem buscado alternativas metodológicas que 

favoreçam a aprendizagem, e uma delas é a utilização dos jogos. Porém, alguns 

professores não aceitam essa prática e não as utilizam nas aulas de matemática. 

Mesmo sabendo que os jogos matemáticos estimulam e reforçam o pensamento 

lógico não apenas nos trabalhos nas aulas de matemática, mas em diversas 

situações, o que poderia minimizar a imagem negativa que algumas pessoas têm da 

disciplina matemática como sendo, muita rígida, difícil, chata. 

Podemos levantar algumas ideias para a não utilização dos jogos, como: os 

educadores não estão seguros para o desenvolvimento deles em sala, não tiveram 

em sua formação inicial uma preparação para tal, ou não tem acesso a resultados 

de pesquisas provenientes de eventos educacionais ou projetos. 

 Pensando em trabalhar os jogos numa perspectiva de ensino aprendizagem 

Smole e Diniz (2008, p. 10) esclarece que: ‘’Todo jogo por natureza, desafia, 

encanta, traz movimento, barulho e, uma certa alegria para o espaço no qual 

normalmente entram apenas o livro, caderno e o lápis.’’ 

Num ambiente escolar existem vários espaços dedicados aos livros didáticos, 

a cantinas, em laboratórios de ciências, de física, de química, mas não vemos um 

local específico para o estudo em matemática a não ser a sala de aula. Um local de 

estudos no qual possibilita aos professores trabalhar alguns conteúdos através de 

jogos ou até mesmo desenvolver outros kits matemáticos.   

Smole e Diniz comentam ainda sobre a importância de levar materiais lúdicos, 

pois esses materiais possibilitam uma interação, e reflexões sobre o jogo. 

  
Por sua dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como uma das bases 
sobre a qual se desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a 
capacidade de sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir 
socialmente. Isso ocorre porque entendemos que a dimensão lúdica 
envolve desafio, surpresa, possibilidade de fazer de novo, de querer 
superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar todos 
os resultados. (SMOLE e DINIZ, 2008, p.10).  
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O trabalho lúdico vem demonstrar as propriedades que os jogos podem 

contribuir no ensino da matemática, diversificando as aulas tradicionais que utilizam 

apenas exercícios, lápis, e quadro. Contudo, precisamos antecipadamente 

pesquisar, diversificar com vídeos, seminários, jogos e outros meios que contribuam 

na prática educativa.       

Almeida (apud ALVES, 2001) relata que os povos Egípcios, Romanos e Maias 

já praticavam os jogos como forma de ensino dos jovens, para aprender valores, 

normas e padrões de vida. Daí, vemos o quanto essa prática era desenvolvida a 

muitos anos atrás e que hoje está se desenvolvendo nas universidades, nas escolas 

com a perspectiva de ensino, lazer e de pesquisa. O autor acima reforça sobre a 

prática do jogo com jovens, pois eles desenvolvem a inteligência no que diz respeito 

a contagem, ao raciocínio lógico e ao convívio social. 

 Piaget (apud ALVES, 2001) defende o uso de jogo no ambiente escolar e 

crítica o ensino tradicional, em que os alunos não têm uma interação significativa 

com o conteúdo proposto. Já ao trabalhar com jogo o alunado desenvolve críticas, 

são capazes de criar novas regras e estratégias. Dessa forma, vemos que os jogos 

podem possibilitar uma aproximação nas atividades lúdicas numa expectativa que os 

alunos construam os conceitos trabalhados no decorrer das atividades propostas do 

jogo. 

 Os jogos atuam como estimulador na atividade mental, crítica social, na 

capacidade de cooperação, e os professores podem reelaborar outros jogos que 

ajudarão no ensino. 

       Segundo Rêgo e Rêgo,  

 
O jogo se bem escolhido e explorado, pode ser um elemento auxiliar 
de grande eficácia para alcançar alguns dos objetivos do ensino, 
dentre eles, ajudar o aluno a desenvolver suas potencialidades, tanto 
intelectuais quanto afetivas e físicas. (RÊGO, RÊGO. p.25. 2004). 

 

Nas últimas décadas observamos um grande avanço nos trabalhos científicos 

voltados aos jogos matemáticos como alternativa metodológica no ensino da 

matemática, visto que essa metodologia possibilita aos educadores uma construção 

dos conhecimentos matemáticos, e a sociedade ainda observa como ciência 

complexa. Porém, com essa metodologia é possível desenvolver outros olhares 

sobre a matemática. 
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 Atualmente, os jogos educacionais vêm mostrando seu potencial no Ensino 

da Matemática, e possibilita tanto aos educadores quanto educandos, um caminho 

na realização de um pensamento argumentativo e na estratégia de buscar novos 

resultados em cada jogo com objetivo de vencer.  

 

2.2 - Um olhar do professor numa concepção sobre os jogos 

 

O professor deve antes de tudo repensar sobre sua prática e procurar 

caminhos que busquem uma formação continuada para escolher a melhor 

metodologia a utilizar. Percebemos um grande avanço nos estudos científicos sobre 

o ensino da matemática, mais nos exames como a Prova Brasil e outros, 

observamos que os resultados não são satisfatórios em Matemática.  

Sabemos que os estudos sobre as formas de ensinar estão cada vez mais 

aumentando na comunidade acadêmica. Porém, não percebemos esses resultados 

chegando às salas de aula, mesmo participando de formações continuadas, muitos 

professores não se sentem preparados para trabalhar com os jogos em suas salas, 

e grande parte desses professores quando utilizam essa metodologia em suas 

aulas, muitas vezes não tem um planejamento adequado para explorar toda a 

potencialidade que essa metodologia oferece, sendo assim, muitas vezes fica o jogo 

pelo jogo.  

O papel do professor na utilização dessa metodologia é de fundamental 

importância, pois ele deve conduzir a turma para uma reflexão sobre os conteúdos 

que estão sendo explorados no jogo. 

 Segundo Ball, (apud, MACEDO e LINS) 

  

Como enfatiza BALL (2003), ser professor de Matemática requer um 
conhecimento não só matemático, mas sim sobre como lidar com as 
pessoas, em especial alunos. É necessário ter criatividade para 
utilizar tanto materiais diferentes quanto uma linguagem acessível à 
compreensão deles, em relação ao que está sendo dito. 

 

Partindo dessa visão, muda também a postura do aluno, que passa a interagir 

muito mais no processo da sua aprendizagem, fazendo relações entre os conteúdos 

que estão diretamente envolvidos no jogo, ou com outros conteúdos, até mesmo 

sem ser de matemática. Nesse sentido, quando os alunos estão jogando 
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individualmente ou em grupos eles começam a argumentar suas ideais, discutem, 

refletem sobre os pensamentos dos colegas. 

Segundo Hoffmann, 

 
Os trabalhos em grupo são ‘’gatilhos’’ para a reflexão de cada aluno, 
para o desenvolvimento do conhecimento em sua perspectiva de 
compreensão. Oportunidades de defender pontos de vista 
espontâneos, expressão do seu ‘’vivido’’. (HOFFMANN, 2009, p.60-
61). 

 

Após o jogo, os alunos podem fazer suas conclusões sobre o mesmo, 

buscando refletir sobre os conceitos, as normas, os erros e a partir daí chegar a uma 

conclusão. Desta forma, é de suma importância que o professor elabore várias 

tarefas individuais e em grupo procurando entender os resultados apresentados 

pelos alunos.    

Depois da implementação do jogo, é interessante que o professor peça aos 

alunos que expressem as suas ideias e os comentários de forma oral ou por escrito, 

Fazendo isso, o professor pode ter respostas para algumas hipóteses que tem sobre 

a prática dos jogos no meio educacional. 

Trabalhando dessa forma podemos também minimizar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, expressas nos resultados dos exames elaborados pelo 

SAEB, a Prova Brasil dos anos finais do Ensino Fundamental em Matemática. E 

certamente a utilização dos jogos nas aulas muda o foco do professor e pode 

desenvolver nos alunos a capacidade de raciocinar mais rápido, não se prender a 

apenas um caminho de buscar soluções, ter uma visão menos rígida, aceitar 

respostas diferenciadas, que são habilidades essenciais para resolver problemas 

nesse tipo de avaliação. 

 

2.3 - Jogos para o ensino de números inteiros 

 

Um dos problemas que se observa hoje é a grande dificuldade nas operações 

básicas dos números inteiros, principalmente falando em adição e subtração, que na 

verdade os alunos já operam desde cedo, como na compra de um determinado 

produto ou objeto, no qual o valor é maior do que a quantidade de dinheiro que eles 

têm, e nessa situação eles buscam alternativas para comprar o produto e ficar 

devendo o que falta. Mas, quando esse pensamento precisa se entender, para a 
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linguagem matemática na qual eles utilizam o papel para fazer os cálculos dos 

Números Inteiros eles ficam confusos em calcular. 

Os PCN comentam que: 

  
  Os números inteiros podem surgir como uma ampliação do campo 

aditivo, pela análise de diferentes situações em que esses números 
estejam presentes. Eles podem representar diferença, ”falta’’, 
orientação e posições relativas.(BRASIL,1998, p.66 ).     

 

Mesmo sendo este, um conteúdo que apresenta essa dificuldade, ainda hoje, 

podemos perceber que são utilizadas propostas tradicionais para o ensino dos 

números inteiros, por meio de exercícios repetitivos, muitas vezes sem criatividade, 

sentido ou contexto.  

Portanto, defendemos a utilização dos jogos como sendo um recurso 

metodológico que visa minimizar essas dificuldades, uma vez que, as atividades 

lúdicas segundo Grando (2000) “propicia um ambiente favorável ao aprendizado, 

pois motiva os educandos a frequentar as aulas e fazer suas atividades de 

aprendizagem”.  

Nesse sentido os PCN propõem que: 

 
As principais abordagens dos inteiros podem apoiar-se nas ideias 
intuitivas que os alunos já têm sobre esses números por vivenciarem 
situações de perdas e ganhos num jogo, débitos e créditos bancários 
ou outras situações. (BRASIL, 1998, p.66).     

 

 

 Assim, o professor tem um papel importante na escolha dos recursos 

metodológicos para o ensino e aprendizagem dos alunos de hoje e do amanhã, ele 

deve buscar meios que façam com que os alunos vivenciem com problemas do dia-

a-dia e até mesmo eles mesmos desenvolverem os próprios problemas 

contextualizados para cada realidade de sala de aula. 

 Os jogos podem ser vistos como uma ferramenta de resolução de problemas 

matemáticos com um recurso didático na aprendizagem e no conhecimento dos 

números inteiros em sua realidade. Destacamos que podemos utilizar os jogos em 

qualquer fase da educação básica. Porém, percebemos poucos jogos voltados para 

o Ensino Médio, talvez por possuir conteúdos mais complexos.  
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A INTERVENÇÃO 
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Neste capítulo, faremos a caracterização do ambiente escolar na qual 

fizemos a intervenção com os participantes do trabalho, nos ambientes escolares 

começamos observar a realidade da escola, e com as atividades desenvolvidas 

analisamos , interpretamos e diagnosticamos os problemas existentes. 

  

3.1. A escola 

 

Fizemos a intervenção que foi realizada numa escola municipal de Araçagi – 

PB, Escola Estadual do Ensino Médio e Normal Francisco Pessoa de Brito, que fica 

a 83 km da capital João Pessoa e fica localizada no Agreste Paraibano. A escolha 

dessa escola se deu pelo fato de que o pesquisador está locado como professor 

nesta unidade de ensino. 

 A escola funciona nos três turnos, manhã, tarde e noite, sendo que no turno 

manhã têm 6 professores municipais, no turno tarde 10 professores do estado e 11 

do município no turno da noite apenas 1 professor. No turno da manhã temos o 

Ensino Fundamental 1º e 2º ciclos, no turno tarde temos o Ensino Fundamental 3º e 

4º ciclos, Ensino Médio e o Magistério e à noite 1 (uma) turma do Ensino de Jovens 

e Adultos – EJA. 

 No que diz respeito às instalações não se encontra em boas condições 

físicas, pois faltam; lâmpadas, ventiladores, algumas tomadas, portas e janelas 

quebradas. A escola possui 09 salas, 02 banheiros, 01 sala dos professores, 01 

secretaria e 01 cantina, não há quadra poliesportiva, e nenhum local apropriado para 

a prática de outras atividades complementares como, por exemplo: baleada 

(brincadeira popular). É triste a realidade de muitas escolas da Educação Básica não 

possuir também sala de informática, nem sala de professores. 

  

3.2.   Sujeitos da Pesquisa  
 

A pesquisa foi realizada com a turma do 1° Ano Médio da Escola Estadual de 

Ensino Médio e Normal Francisco Pessoa de Brito, que possui 16 alunos, dos quais 
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7 são meninos e 9 são meninas. Todos participaram das atividades com o uso de 

jogos, proposta para a investigação. 

 

3.3. Metodologia da Intervenção  

  

Para atingir o objetivo deste trabalho foi elaborada, pelos pesquisadores, uma 

sequência de duas atividades com o uso de situações problemas e o jogo Matix. 

As implementações das atividades foi realizada da seguinte forma: iniciamos 

com uma análise das questões que iremos trabalhar, depois da escolha das 

questões para realização das atividades, foi dada a cada participante uma atividade 

individual, em que cada um respondia suas respectivas questões. Após entregar 

fizemos uma leitura das atividades e em seguida mandemos que eles 

determinassem as questões. 

 

3.4 Descrições da aplicação da atividade 

   

No primeiro dia do trabalho de intervenção iniciamos na primeira aula do turno 

da tarde. Ao chegarmos à sala conversamos sobre a nossa proposta de atividades e 

combinamos os detalhes para resolução das mesmas, que inicialmente foi de forma 

individual. Primeiramente, perguntamos se eles tinham conhecimentos sobre os 

Números Inteiros, alguns disseram que já tinham estudado outros não lembravam 

mais, ou não tinham estudado nunca. Após percebermos as dificuldades sobre 

conhecimento dos Números Inteiros fizemos um breve comentário da importância de 

conhecer e de resolver problemas do dia a dia utilizando esse conteúdo, por meio de 

situações e expressões. 

Logo em seguida, entregamos a cada aluno a atividade proposta (Apêndice 

A) com seis questões no qual se referia a problemas do seu cotidiano. Mas ao 

entregarmos a todos os alunos eles começaram a conversar dizendo que não 

tinham conhecimento de como resolver questões como essas, nesse momento foi 

necessário a nossa intervenção, para auxiliar no entendimento da atividade. Com a 

intervenção, alguns alunos começaram a responder outros ficaram parados sem ao 

menos tentar. 
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A segunda atividade foi realizada ainda no mesmo dia, porém na terceira e 

quarta aulas, nas quais aplicamos o jogo Matix (Figura 01) e em seguida uma 

atividade (Apêndice B). Ao chegarmos à sala de aula com os kits do jogo os alunos 

ficaram curiosos e foram logo perguntando: o que é isso? Nesse momento, falamos 

sobre como seria a aula e o que iríamos trabalhar com o jogo Matix. Entregamos a 

cada dupla o kit e em seguida expliquei o que é uma coluna e uma linha. Após 

explicar o que vem ser uma coluna e linha, deixamos que conhecessem o material. 

  

Figura 01 – Kits do jogo Matix 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Depois que os alunos tiveram o contato com o jogo, explicamos as regras e 

em seguida começaram a jogar. Foi um momento que nos permitiu uma observação 

das interações desenvolvidas pelos alunos e também uma reflexão sobre a 

utilização do jogo em sala de aula. Assim, observamos ao final da primeira rodada, 

que os alunos desenvolveram as operações dos Números Inteiros em grupo, uns 

faziam cálculos mentais, outros utilizavam calculadoras e celulares, porém, eles 

tinham que fazer as anotações necessárias para calcular a expressão. Pedimos que 

jogassem outra partida para que eles se apropriassem das regras do jogo e assim 

pudessem fazer relações entre os conteúdos e as propriedades pertencentes às 

operações matemáticas com Números Inteiros de uma forma mais espontânea e 

segura. 

Em seguida, entregamos outra atividade com situações problemas, para que 

pudéssemos fazer um comparativo com o desempenho dos alunos em relação à 

primeira atividade. Antes de começarem a responder muitos alunos ficaram 
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motivados com o jogo e pediram que trouxéssemos outros jogos para praticar em 

sala.  

 

3.5 Análises dos Resultados 

 

 Nosso objetivo foi verificar quais as contribuições que a metodologia de jogos 

pode trazer para o ensino da adição e subtração com Números Inteiros. E assim que 

começamos o trabalho de intervenção verificamos de imediato que a turma sentia 

muita dificuldade em reconhecer os Números Inteiros, e operar com eles. Atividades 

com o recurso dos jogos nunca tinham sido propostas para essa turma do 1° ano do 

Ensino Médio no município de Araçagi – PB. 

 No início das atividades da intervenção entregamos a cada aluno a primeira 

atividade (Apêndice A) para verificarmos os conhecimentos prévios em relação aos 

Números Inteiros. Nessa atividade, alguns alunos apresentaram uma enorme 

dificuldade em ler e interpretar os textos matemáticos, por não terem vivenciado 

atividades como essas em que devem fazer suas interpretações próprias.  

 No decorrer da aula percebemos as dificuldades acerca dos números inteiros, 

daí perguntamos qual o conhecimento deles sobre esse conteúdo, se sabiam 

diferenciar números positivos e negativos. A resposta não foi a esperada, pois 

muitos alunos disseram não ter conhecimento dos Números Inteiros, e  apenas um 

grupo de quatro alunos, ou seja cerca de 25% dos alunos envolvidos na intervenção, 

responderam que tinham conhecimento. Entretanto, quando começamos a fazer 

questionamentos relacionados com temperatura, que passam nas reportagens dos 

diversos jornais, ou outras questões relacionando a outros exemplos da realidade, 

os outros 75% começaram a responder. Então percebemos que eles tinham 

conhecimento, apenas não identificavam a situação do dia a dia com o conteúdo 

matemático.  

Na figura 02 pudemos identificar essas dificuldades em leitura e 

interpretação dos textos matemáticos, e também da realização da operação 

matemática.  

    Figura 02 – Resolução do problema 
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Fonte: Arquivo pessoal 

Na segunda atividade proposta da intervenção (Apêndice B), que foi a 

utilização do jogo Matix, depois de entregarmos o jogo e explicarmos as regras, 

deixamos, antes de tudo, os alunos manuseando, analisando e verificando as 

características do jogo, e percebemos de imediato uma empolgação e motivação. 

Nesse momento os alunos começaram a refletir sobre o jogo.   

 

Figura 03 - Os alunos jogando 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Observamos que os alunos ficaram todos atentos com o jogo e nesse 

momento começaram a resolver as operações de forma mais divertida e criativa. 

Com isso ressaltamos a importância de trabalhar com jogos para alguns conteúdos 

matemáticos. 

Verificamos que alguns alunos utilizaram calculadoras para efetuar as 

operações (figura 04). Mas, mesmo que em alguns casos eles utilizem esses 

instrumentos, eles precisam pensar sobre a ordem correta dos sinais e dos números 

para chegar ao resultado exato. Percebemos, esse fato como positivo, pois os 

alunos prestam atenção na atividade do jogo, e estão exercitando seus 
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conhecimentos matemáticos sobre as operações dos Números Inteiros, mais 

precisamente adição e subtração.  

 

 

 

 

Figura 04: Os alunos jogando e calculando 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A vivência do jogo nos permitiu uma observação de fatos importantes para o 

nosso trabalho. Como logo no início do jogo as regras são estabelecidas e um 

jogador é linha e o outro é coluna, eles devem pensar bem, em qual peça escolher 

para ser retirada em busca da vitória.  

Um desses fatos, foi a situação mostrada na figura 04, na qual o aluno utiliza 

a calculadora, porém o que nos chamou a atenção foi a de que ele a utilizava  

apenas para agilizar a procura da peça correta para retira-la do tabuleiro. Outro fato, 

que pudemos verificar foi a capacidade de antecipação de jogada, pois diversas 

vezes o aluno utilizava uma estratégia que não parecia ser tão boa para ele afim de 

que o seu adversário ficasse com saldo inferior.  

 Após o jogo, passamos outras atividades para que eles respondessem, com 

o objetivo de verificar, pelo que eles responderam se realmente os jogos podem 

contribuir no ensino da matemática.  

Uma das atividades que foi aplicada após o jogo e que os alunos sentiram 

bastante dificuldade foi a seguinte: (Apêndice B) 

 

Figura 05 – Resolução de um problema 
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 Fonte: Arquivo pessoal 

 

Como podemos verificar o problema é sério sobre as operações dos Números 

Inteiros, pois mesmo depois dos esclarecimentos sobre alguns pontos básicos dos 

Números Inteiros, percebemos que alguns alunos continuaram com a mesma 

dificuldade. Acreditamos que esta dificuldade seja porque eles estão acostumados a 

resolver questões já prontas.  Portanto, devemos planejar nossas aulas de forma 

que possibilite não só trabalhar o conteúdo matemático específico, mas também 

desenvolver a interpretação de enunciados.  

O último momento foi uma atividade de avaliação (Apêndice C) em que os 

alunos podiam dar a sua opinião sobre as atividades aplicadas. Nessa avaliação a 

maior parte dos alunos afirmou que com o jogo ficou mais divertido e que ficou mais 

legal em responder.  

Na avaliação os alunos disseram também que a questão 02 (Apêndice B) foi 

legal por se referir aos jogadores da seleção brasileira, mas o problema tem um 

conteúdo matemático, pois se caracteriza em determinar a idade de cada jogador 

quando estavam participando da copa do mundo em 1998. 

 Verificamos que o jogo possibilitou aos alunos pensar, analisar, interpretar o 

enunciado dos problemas matemáticos. (Apêndice B). Verificamos também o quanto  

o jogo pode contribuir, pois nos comentários (figura 06) eles apontaram que a 

matemática fica mais fácil, mais divertida.  

 

Figura 06 - Questionário de avaliação após o jogo 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

A maioria dos alunos teve uma boa aceitação com a aplicação dos jogos. 

Podemos perceber que na resposta sobre qual atividade mais gostou, o aluno acima 

esclarece que “a segunda por que tivemos mais conhecimento com a ajuda do jogo”. 

E fizeram outros comentários dizendo que a matemática fica mais fácil com a 

utilização dos jogos em sala de aula.  

Alguns alunos elogiaram o recurso didático dos jogos utilizado nessa 

atividade, com sugestões para que sempre que possível levássemos jogos para sala 

de aula como instrumento de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

Este trabalho nos fez refletir sobre a utilização dos jogos em aulas de 

matemática, por proporcionar uma aprendizagem mais significativa. E o nosso 

objetivo foi verificar quais as contribuições que a metodologia de jogos pode trazer 

para o ensino da adição e subtração com números inteiros. 

 Para alcançarmos o objetivo deste trabalho aplicamos uma atividade para 

verificar os conhecimentos prévios, um jogo seguido de uma lista de questões e uma 

avaliação das atividades propostas. 

Na aplicação das atividades de ensino, pudemos fazer as observações que 

seguem.  

Na primeira atividade identificamos que muitos alunos sentem dificuldades em 

relacionar o conteúdo dos Números Inteiros da matemática escolar com as situações 

do dia a dia. Bem como, a dificuldade de ler e interpretar e resolver situações que 

envolvam operações com números inteiros, mais especificamente adição e 

subtração. Por muitas vezes tivemos que intervir para que os alunos pudessem 

responder as questões propostas. 

Verificamos que a segunda atividade, a utilização de jogos como recurso 

metodológico, Jogo Matix, traz para o ensino de matemática uma motivação, fatores 

que influenciam diretamente na aprendizagem do aluno. Pois, percebemos que o 

trabalho com o jogo destacou o quanto esse recurso contribui de maneira 

significativa para o ensino, por ser uma atividade diferenciada, em que todos 

interagem de forma igualitária, e começam a indagar e refletir, contribuindo com o 

desenvolvimento do raciocínio crítico, lógico, com a atenção, com a interação entre 

os conteúdos e dessa forma, em nosso trabalho na possibilidade de minimizar as 

dificuldades nas operações dos números inteiros. 

 Com as atividades pudemos verificar o quanto os jogos podem contribuir no 

ensino da matemática. Isso porque os jogos buscam desenvolver nos alunos a 

atenção, o raciocino lógico e também a interação entre eles. Assim, devemos ver os 

jogos como um meio pelo qual os alunos aprendem de forma diferenciada e 

sistemática. 

Cabe então a todos os professores pensarem sobre o quanto os jogos 

matemáticos pode contribuir na motivação para a aprendizagem da sua turma. 

É de suma importância que o professor desenvolva um trabalho contínuo com 

a leitura e interpretação na resolução de problemas no ensino de matemática, 
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proporcionando aos alunos o desenvolvimento no raciocínio lógico, critico e outros 

fatores que contribua no ensino. 

Portanto, vemos o jogo como um meio didático valioso que pode ser 

trabalhado em sala de aula, onde essa aplicação seja adequada ao conteúdo 

matemático que esta sendo desenvolvido. 

 Apontamos como interesse fonte de novos trabalhos de investigações a 

continuidade do presente trabalho no aprofundamento da compreensão dos 

conceitos e regras da multiplicação e divisão dos números inteiros.  
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APÊNDICE A – Primeira Atividade  

 

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E NORMAL FRANCISCO PESSOA DE 
BRITO 

 
FAZENDO E APRENDENDO 

 

1. Pensei em um número inteiro, dele subtrai -68 e obtive – 230. Em que número 
pensei? 

 
2. Num jogo de baralho, Celso ganhou 210 pontos na primeira partida e 320 

pontos na segunda; perdeu 430 na terceira, e ganhou 50 na quarta e juntou 
todos os pontos ao final do jogo. 

 
a) Celso ficou com pontos ganhos ou pontos perdidos? 
b) Quantos pontos? Dê a sua resposta usando números inteiros. 
 
3. Disponho em minha conta bancaria de R$ 350,00. Hoje dei um cheque de R$ 

410,00. Meu saldo neste banco ficará positivo ou negativo. Em quanto? 
 

4. Considere a sequência -18, -15, -12, -9, x,y,z, ... Com relação aos números x, 
y e z podemos afirma que: 
 
a) Os três são negativos. 
b) Exatamente dois são negativos. 
c) Apenas um é negativo. 
d) Os três são positivos. 

 
5. O saldo de gols é calculado pela diferença entre o número de gols marcados 

e o número de gols sofridos. Observe a tabela. Qual o saldo de cada time? 
 

Time Gols marcados Gols sofridos Saldo de 
gols 

A 15 20  
B 20 15  
C 12 23  
D 17 11  

 
6. Em certo dia, João sonhou que a temperatura em Araçagi (PB) era 17° C 

negativos durante madrugada. Pela manhã, subiu 2 graus e, à tarde subiu 4 
graus. 

a) Escreva em seu caderno uma expressão que representa essa situação.  
b) Resolva essa expressão e dê a temperatura ao final do período apresentado. 

 
Fontes de pesquisas: 
 
Giovanni, J. R, Parente, E, Aprendendo matemática. - Ed.renovada. São Paulo: 
FTD, 2005. P.71; 86; 92 
 
Bianchini, E. Matemática. 6ª ed. São Paulo: Moderna, 2006 p.26. 
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APÊNDICE B – Segunda Atividade  

 
 

O JOGO MATIX 

 

Indicação: As atividades desenvolvidas com o jogo matix devem ser exploradas 

quando o aluno já sabe que existem valores opostos ou simétricos, que se anulam. 
 
Objetivos: Trabalhar com cálculo mental e possibilitar que os alunos aprendam a 
soma algébrica de números inteiros. 
Material: Tabuleiro contendo números inteiros, no total serão 36 peças sendo 1 
coringa. 

 

Descrição do tabuleiro: 

 
Organização da classe: em duplas. 
 
Como jogar: 

1º Tira-se par ou ímpar para ver quem inicia o jogo; 
2º Cada participante (ou dupla participante) escolherá uma posição (vertical ou 
horizontal). Escolhida a posição, esta se manterá até o final do jogo; 
3º Começa-se retirando o coringa do tabuleiro; 
4º O primeiro participante retira do tabuleiro uma número da linha ou coluna do 
coringa (dependendo da posição que escolheu vertical ou horizontal); 
5º Em seguida, o próximo tirará um número da linha ou coluna (dependendo da 
posição escolhida) que o primeiro retirou o seu número e assim por diante. 
 
Fim do jogo: O jogo termina quando todas as peças forem retiradas, ou quando não 

existirem mais peças naquela coluna ou linha para serem retiradas. O total de 
pontos de cada jogador ou dupla é a soma dos números retirados do tabuleiro. 
Vence o jogo o participante ou dupla que tiver mais pontos. 
 

 
 
 
 

 
 

       
CORINGA 

-10 -10 -5 -5 -4 

       
-3 -3 -2 -2 -1 -4 

       
-1 +1 +1 +2 +2 +3 

       
0 +3 +4 +4 +5 +5 

       
0 0 +10 +10 +15 +8 

       
+8 +7 +7 +5 +5 +6 
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APÊNDICE C – Livrinho da prática matemática 

 
Nome: _____________________________________________ série: ____ 
Turma:__________________________ Data: _______________________ 

 
1. Na tabela abaixo constam horários de algumas cidades publicadas no jornal 

‘’folha de São Paulo’’ de 09-06-1998. A coluna fuso informa a diferença entre 
o horário das cidades e o horário de 
Brasília, que é zero hora. 

 
 
 
 
    
 
Observe as informações e responda: 

a) O que significa fuso de Havana: -1? 
b) O que significa fuso de Tóquio +12?  

 
2. Na tabela da página seguinte, temos algumas informações sobre os 

jogadores brasileiros que participaram da copa do mundo de 1998. 
 

N° da 
camisa 

Jogador Posição Ano de 
nascimento 

idade 

1 Taffarel Goleiro 1966  

2 Cafu Lateral 1970  

3 Aldair  Zagueiro 1966  

4 Júnior Baiano Zagueiro 1970  

5 Cesar Sampaio Volante 1968  

6 Roberto Carlos Lateral 1973  

7 Giovanni Meia 1972  

8 Dunga Volante 1963  

9 Ronaldinho Atacante  1976  

  
a. Complete a tabela, anotando a idade de cada jogador. 

 
b. Considerando como origem a idade do zagueiro mais velho, localize numa 

reta numérica a idade dos outros jogadores e anote nessa reta as 
diferenças de idade. 

c. Considerando como origem a idade do lateral mais novo, localize numa 
reta numérica a idade dos outros jogadores e anote nessa reta as 
diferenças de idade. 
 
 

3. Vamos supor que Paulo estava jogando uma partida do Matix, e em suas 
jogadas ele retirou os seguintes números, -12, +2,-12, +5. Se Paulo 
resolvesse determinar a expressão, qual seria o resultado final. Ajude-o a 
montar a expressão e resolva-a. 

 

Cidades Fuso 

Roma + 5 

México - 2 

Buenos Aires 0 

Tóquio + 12 

Havana - 1 
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APÊNDICE D – Terceira Atividade  

 
 
 

Avaliação da atividade. 
 

1. Qual das atividades você gostou mais? Por quê? 

 
2. Qual foi a mais difícil?  E a mais fácil? 

 
3. Você sentiu dificuldades em descobrir os valores procurados?   

 
4. Você gostou do jogo Matix? Por quê? 

 
5. Com a utilização do jogo, fazer as operações das atividades ficou: 

(   ) mais fácil               (   ) mais fácil e divertido              (   ) mais divertido         (   ) 
não facilitou. 
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ANEXOS A – Declaração da Escola 
 

 


