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Resumo 
Esse relato de experiência apresenta uma situação de prática de ensino desenvolvida no projeto Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Cornélio Procópio. A atividade foi realizada em 

uma turma de nono ano do ensino fundamental, numa escola estadual na cidade de Cornélio Procópio – 

PR. Foram utilizadas quatro horas-aula de matemática, para o ensino do conteúdo regra de sinais 

utilizando jogos como metodologia. Para o desenvolvimento dessa prática pedagógica foi elaborado um 

jogo que relacionou o conteúdo de matemática, regra de sinais. O objetivo foi ensinar um conceito 

matemático por meio de uma metodologia diferenciada, possibilitando mostrar aos mesmos, que a 

matemática está além de só fazer contas, mas que, pode-se, através dela, aprender brincando. 
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Introdução 

Acredita-se que a maior dificuldade dos alunos da Educação Básica de Ensino seja o 

conteúdo de matemática. Silveira (2002, p.14) diz que a matemática é vista pelos alunos como 

um “bicho” e que tal disciplina tem sido encarada como algo extremamente difícil, inacessível e 
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que apenas alguns são capazes de aprendê-la. Partindo do pressuposto de mostrá-los que esse 

pensamento é errôneo e que a matemática pode ser aprendida e entendida, foi proposto aos 

alunos integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIPID), o estudo 

e desenvolvimento de uma aula embasada em jogos como metodologia de ensino. Segundo os 

PCN’s – Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental: 

“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,1997,p.142) 

 

Em consonância com essa ideia e objetivando o desenvolvimento do raciocínio lógico, a 

cooperação, respeito mútuo, coletividade e uma nova proposta metodológica, foi elaborado um 

jogo que viesse auxiliar na aprendizagem de Regra de sinais, uma vez que este era um conteúdo 

em que os alunos possuíam demasiada dificuldade e a uma metodologia diferenciada poderia 

aumentar a chance de aprendizado dos alunos. 

Segundo Kodama e Silva (2004):  

“O uso de jogos para o ensino, representa, em sua essência, uma mudança de postura do 

professor em relação ao o que é ensinar matemática, ou seja, o papel do professor muda 

de comunicador de conhecimento para o de observador, organizador, consultor, 

mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do processo de 

construção do saber pelo aluno, e só irá interferir, quando isso se faz necessário, através 

de questionamentos, por exemplo, que levem os alunos a mudanças de hipóteses, 

apresentando situações que forcem a reflexão ou para a socialização das descobertas dos 

grupos, mas nunca para dar a resposta certa. O professor lança questões desafiadoras e 

ajuda os alunos a se apoiarem, uns nos outros, para atravessar as dificuldades. Leva os 

alunos a pensar, espera que eles pensem, dá tempo para isso, acompanha suas 

explorações e resolve, quando necessário, problemas secundários.” 

(Kodama;Silva,2004, p.27) 

 

Acredita-se que quando o aluno joga, além de estar aprendendo a conviver e a respeitar 

seus colegas, ele desenvolve diversas habilidades matemáticas. O recurso é rapidamente aceito 

pelos mesmos, pois não é vista como uma obrigação. O educando aprende e se diverte ao mesmo 

tempo. 
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Relato de experiência 

Desde o começo do ano letivo de 2014 foi acompanhado o nono ano de uma escola 

estadual de Cornélio Procópio – PR, o que possibilitou a análise do comportamento de cada 

aluno. Porém essa aproximação com os alunos possibilitou também detectar que essa era uma 

turma difícil de trabalhar, visto que os alunos eram indisciplinados e, eles não tinham interesse 

pela disciplina, o que acarretou um anseio em relação à aplicação do jogo elaborado. Amado 

(1999, p. 25) diz que: “quando falamos de indisciplina, não falamos de um mesmo fenômeno, 

mas de uma diversidade de fenômenos por detrás de uma mesma significação”.  

Nesse sentido, foi levado em consideração que a indisciplina pode ser considerada 

relativa e que a aula poderia ser prazerosa se fosse apresentada de uma perspectiva diferenciada, 

sem cobranças e de um novo ponto de vista.  

Em conversa com o professor da turma e com o orientador, foi sugerido que fosse 

utilizada uma metodologia de ensino que possibilitasse a participação dos alunos e que fosse algo 

novo para eles, visto que estes apenas vivenciavam uma aula em que eram utilizados apenas o 

quadro e giz.  Assim, foram estudados os tipos de metodologias e escolhido Jogos para ser 

trabalhado naquela turma. Segundo Brenelli (1996), existem três tipos de jogos: 

 Jogos Estratégicos, onde são trabalhadas as habilidades que compõem o 

raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e buscam caminhos para 

atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para isso. O fator sorte não 

interfere no resultado;  

 Jogos de Treinamento, os quais são utilizados quando o professor percebe 

que alguns alunos precisam de reforço num determinado conteúdo e quer 

substituir as cansativas listas de exercícios. Neles, quase sempre o fator sorte 

exerce um papel preponderante e interfere nos resultados finais, o que pode 

frustrar as ideias anteriormente colocadas;  

 Jogos Geométricos, que têm como objetivo desenvolver a habilidade de 

observação e o pensamento lógico. Com eles conseguimos trabalhar figuras 

geométricas, semelhança de figuras, ângulos e polígonos. (BRENELLI, 1996, 

p.207)  

 

Ficou decidido trabalhar com uma mistura de jogos estratégicos e jogos de treinamento, 

uma vez que o conteúdo que seria explorado através do jogo é um conteúdo um pouco “antigo” 

para eles. 



 

4 

 

Embora o conteúdo de Regra de Sinais, de acordo com o PCN (BRASIL, 1997, p.79-90) 

é um conteúdo previsto no segundo ciclo do ensino Fundamental II, sexto e sétimo ano; foi 

optado por este conteúdo pela extrema dificuldade em tal conceito, visto que a falta de interesse 

pela disciplina, poderia dar-se pela evasão de conteúdos anteriores necessários que 

impossibilitava a resolução de atividades e entendimento de conceitos mais complexos.  

Após a decisão do conteúdo e da metodologia, passou-se a elaboração do material. Como 

a turma era difícil de prender a atenção foi pensado em criar um jogo com as cartas de baralho 

que eram vistas com os alunos durante o intervalo das aulas. 

O jogo baseou-se no baralho de cartas UNO criado pela Mattel, e através deste, foi criada 

uma regra diferente da original, que visava fazer com que os alunos somassem e subtraíssem 

seus ganhos e suas perdas ao longo da disputa. A aula foi iniciada da seguinte maneira: 

Foi perguntado se alguém conhecia o jogo de cartas UNO e explicado que seria 

trabalhado com eles um jogo parecido com este. 

 Decidiu-se que o jogo seria executado em grupos, pois se acredita que por ser o 

ser humano um ser sociável, é provável que aprenda se relacionando uns com os outros. Segundo 

Vygotski “(...) o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para 

o socializado, mas do social para o individual". (1987, p.18). Coll e Marti (1999, p.132) ainda 

dizem que “as interações (entre alunos) propiciam o desenvolvimento, promovem uma evolução 

e mudam as pessoas”.  Partindo desses pressupostos, os alunos foram separados em grupos de 

sete integrantes e as regras do jogo foram explicadas oralmente e escritas na lousa: 

- Cada aluno receberá sete cartas podendo conter números de 1 a 9, das cores vermelha, 

verde, azul e amarela; 

- Cada aluno jogará uma carta por rodada; 

- O aluno que jogar a carta com o maior número ganhará três pontos, o que ficar em 

segundo ganhará dois pontos, em terceiro ganhará 1 ponto, em quarto ganhará 0 pontos, 

em quinto perderá 1 ponto, em sexto perderá 2 pontos e em sétimo perderá 3 pontos. Em 

caso de empate prevalecem a cores na seguinte ordem: vermelha, verde, azul e amarela; 

- A cada rodada o jogador terá que anotar seus pontos; 
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- O termino do jogo se dá quando acabam as cartas em mãos; 

- Somam-se os pontos feitos em cada rodada. 

Sendo assim, as cartas foram entregues e deu-se início ao jogo. Foi entregue uma folha 

sulfite para cada aluno para que fossem registrando cálculos e pontos entre uma rodada e outra, 

como mostra a Figura 1.“Temos observado que os registros sobre matemática ajudam a 

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

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

 

 

. 

 

 Os alunos não foram auxiliados diretamente, quando surgia dúvida a respeito de algum 

cálculo apenas eram feitas outras indagações para que sozinhos chegassem ao resultado. Em 

consonância com essa ideia ressalta que: 

“Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de postura em relação ao 

que é ensinar matemática, ou seja, ao adotá-la, o professor será um espectador do 

processo de construção do saber pelo seu aluno, e só irá interferir ao final do mesmo, 

quando isso se fizer necessário através de questionamentos, por exemplo, que levem os 

alunos a mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a 

socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta certa. Ao aluno, 

de acordo com essa visão, caberá o papel daquele que busca e constrói o seu saber 

Figura1: Registro das rodadas do jogo 

Fonte: Mazini; Silva, 2014. 
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através da análise das situações que se apresentam no decorrer do processo.”( BORIN, 

1998, p.10-11) 

 

Durante as rodadas do jogo foram surgindo os seguintes comentários entre eles: “(...) Mas 

você ganhou uma vez e perdeu uma vez, então você não ganhou nada, ficou com zero ponto”.  

 

 

 

 

 

Ao término do jogo e das somas dos pontos, foi pedido para que cada grupo indicasse 

quem ganhou e quem perdeu e que fosse ao quadro expor suas contas e seus resultados. 

No quadro surgiram alguns questionamentos acerca de como se poderiam somar 

resultados negativos e positivos, e os próprios alunos respondiam e auxiliavam uns aos outros 

durante a exposição de seus resultados.  

Em seguida foi desenhado no quadro uma reta real e exposto o resultado de um aluno 

como exemplo, para relembrar com eles o conceito de números positivos e negativos. Foi 

explicado que os números a esquerda de zero são negativos, à direita, positivos e que sempre 

começa a contar a partir do zero. Assim se um jogador perdeu duas vezes ele anda a direita, duas 

Figura 2: Alunos Jogando 

Fonte: Mazini; Silva, 2014. 
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casas e se no mesmo jogo ele perdeu quatro vezes, ele volta quatro casas, obtendo assim o 

resultado final. 

Foi entregue para cada aluno uma folha sulfite para que representasse na reta dos 

Números Reais seu resultado, como mostra a Figura 3, assim como foi feito no quadro.  

 

 

 

 

 

Após a exploração à reta, foi explicado na lousa o conceito da regra de sinais na adição e 

na subtração: 

→ menos com menos: soma e conserva o sinal; 

→ mais com mais: soma e conserva o sinal; 

→ menos com mais: subtrai e conserva o sinal do "maior". 

Relacionou-se assim, essa regra com o jogo que foi executado, fazendo indagações do 

gênero: “Quando seu colega ganhou duas vezes e perdeu quatro vezes, como fizemos para 

somar?” E eles mesmos respondiam e comparavam com seus próprios resultados. 

Figura3: Representação na Reta Real 

Fonte: Mazini; Silva, 2014. 
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 A aula foi finalizada entregando uma lista de exercícios para que fosse resolvida em casa 

e que trouxessem pronta no dia seguinte para serem discutidos os resultados. 

Na aula seguinte o conteúdo foi retomado relembrando a regra de sinais e pedindo para 

que eles pegassem a lista que foi proposta para casa para ser explorada. A lista foi corrigida 

individualmente e no quadro para que fossem sanadas dúvidas no geral. Durante a correção da 

lista pode-se perceber a grande dificuldade que alguns alunos tinham ao realizar exercícios 

algébricos o que não ocorreu ao resolver a situação problema proposta. No entanto, notou-se que 

houve progresso, visto que a turma em geral compreendeu o conceito e realizaram 

satisfatoriamente os exercícios. 

 A aula foi encerrada relembrando mais uma vez o conceito de regra de sinais e 

colocando no quadro algumas operações para resolverem mentalmente e quem resolvesse 

escolhia um amiguinho para resolver à próxima, proporcionando uma revisão do conteúdo visto 

de uma maneira divertida. 

 

Considerações finais 

Com a experiência em sala de aula pode-se perceber a dificuldade em trabalhar novas 

metodologias, levando em conta a possível “perca” de tempo com um único conteúdo, visto que 

uma atividade diferenciada requer tempo e melhor dedicação para que o resultado seja 

alcançado. Nessa sala em questão, o resultado foi surpreendente, pois durante a elaboração da 

aula houve receio de entrar na sala e os alunos serem apáticos em relação ao que seria 

ministrado, no entanto as expectativas foram superadas visto que a turma foi muito participativa, 

houve respeito e um bom relacionamento enquanto professores, naquele momento.  

A escolha de jogos como metodologia de ensino mostrou-se eficaz em relação ao 

aprendizado dos alunos, pois foi permitido que os mesmos relacionassem a matemática com um 

jogo, superando a necessidade que tinham a respeito deste conteúdo. Os alunos alcançaram o 

resultado esperado e foi possível perceber que jogos como metodologia de ensino pode ser um 

grande aliado do professor em sala de aula, pois se bem trabalhado pode trazer resultados 
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significativos, pois além de trabalhar a parte matemática, é possível desenvolver o 

relacionamento entre a turma, a parte cognitiva e lúdica do educando. 
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