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APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, à 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
Os autores apresentam uma alternativa metodológica para o 

ensino das operações com números relativos usando a calculadora 
como recurso didático com a intenção de contribuir para a melhoria 
do processo ensino-aprendizagem deste e de outros conteúdos 
matemáticos. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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INTRODUÇÃO 
 
O ensino das operações com números relativos é um dos 

conteúdos matemáticos que tem sido alvo de constantes reclamações 
tanto da parte dos educadores quanto da parte dos educandos no 
que se refere ao processo ensino-aprendizagem. 

 
Em nossa prática docente temos notado um grande número 

de alunos, tanto do ensino fundamental quanto do médio, 
apresentando dificuldades em realizar operações que contenham 
números relativos ocasionando um prejuízo considerável no 
desempenho de outros conteúdos, especialmente os algébricos. 

 
No entanto, se engana quem pensa que esta dificuldade e a 

compreensão e aceitação dos números relativos é contemporânea, a 
história mostra, que ela também se fez presente entre matemáticos 
de vários povos, em períodos diferentes, até que pudessem chegar às 
definições e regras que conhecemos. 

 
Hoje o nosso desafio enquanto educadores é encontrar a 

melhor forma para ensinar este conteúdo a nossos alunos de maneira 
que estes sejam conduzidos ao aprendizado. Neste sentido, 
professores e pesquisadores ou professores/pesquisadores, cientes 
deste desafio, tem se dedicado ao estudo dos obstáculos e das 
dificuldades que hoje são apresentados por nossos alunos durante o 
estudo deste assunto, bem como, a investigação de novas 
metodologias que possam contribuir para a superação destes a fim 
de melhorar o processo ensino-aprendizagem deste conteúdo. 

 
Neste sentido, nosso objetivo é apresentar uma alternativa 

metodológica para o ensino das operações com números relativos, 
usando a calculadora como recurso didático. Nossa intenção é 
contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem deste e 
de outros conteúdos matemáticos. 
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UM POUCO DA HISTÓRIA DOS NÚMEROS RELATIVOS 
 

A história dos números relativos começa a partir do 
surgimento dos números negativos, pois como sabemos, até então 
todas as operações eram realizadas apenas com números naturais. 
No entanto, durante muito tempo os números negativos foram 
evitados por aqueles que se dedicavam ao estudo de matemática, 
referindo-se a eles como números absurdos ou fictícios. Isso porque 
não podiam admiti-los como solução de uma equação, negando 
sistematicamente sua utilidade. De acordo com Anjos; Cardoso e Sá 
(2009) desde sua aparição, os números relativos levaram cerca de 
1500 anos para serem plenamente aceitos. 

 
De acordo com Boyer (1998), um dos primeiros povos a 

manipular números negativos foi os chineses, que costumavam usar 
barras para realizar cálculos. Dois conjuntos de barras eram usados, 
vermelhas para os coeficientes e números positivos, e, pretas para os 
números negativos. No entanto, não aceitavam a idéia de um número 
negativo como solução de uma equação. 

 
Na primeira metade do século XVI, o alemão chamado Michael 

Stifel (1487-1567), grande conhecedor das propriedades dos 
números negativos, escreveu a mais importante obra alemã sobre 
álgebra a “Arithmética integra”, onde se destaca seu tratamento dos 
números negativos. 

 
Segundo Boyer (1998), Stifel usava coeficientes negativos em 

equações para reduzir a multiplicidade de casos de equações 
quadráticas, para tanto precisou criar uma regra especial para 
explicar quando usar + ou quando usar -, sendo ele um dos muitos 
autores alemães a difundirem os símbolos “+” e “-“ em oposição à 
notação italiana que utilizava as letras “p” e “m”, abreviação das 
palavras plus e moins respectivamente. 

 
Porém, apesar de manusear muito bem os números relativos, 

Stifel também se recusou a admiti-los como raiz de uma equação, 
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chamando-os de "numeri absurdi" (ANJOS; CARDOSO E SÁ, 2009, p. 
42). 

 
Segundo os autores acima citados, foi Simon Stevin (1540-

1620) quem primeiro aceitou os números negativos como raízes e 
coeficientes de equações com o uso da proposição de que as raízes 
negativas das equações são as raízes positivas transformada em , 
ou seja, se entendermos que -2 é raiz de uma equação , 
isto significa que +2 é raiz de . 

 
Admitiu a adição de  em lugar de considerá-la como 

subtração de y á x. Também tratou de justificar geometricamente a 
regra de sinais fazendo uso da identidade algébrica: 

Mas nada afirmou sobre seu 
direito de existir como símbolo de uma quantidade, ou seja, um 
número propriamente dito. Seu uso restringiu-se como um “artifício 
de cálculo” e seu êxito nos cálculos justificava seu uso. 

 
Segundo Asinov (1977) apud Borba (1998), o primeiro 

matemático a quebrar o tabu e utilizar-se sistematicamente de 
números negativos foi o italiano Girolamo Cardano (1501-1576), 
tornando seu uso plausível ao referir-se à necessidade de determinar 
a direção numa linha. Na obra ‘Ars Magna’, ele “dividiu os números 
entre ‘números verdadeiros’, ou seja, os números considerados reais 
em sua época: naturais, frações positivas e alguns racionais; e 
‘números fictícios’ ou ‘números falsos’ correspondendo aos negativos 
e suas raízes complexas” (ANJOS; CARDOSO E SÁ, 2009, p. 43). 

 
Mas, foi Albert Girard (1590-1639) quem, de acordo com 

Boyer (1998), em 1629 ao enunciar claramente as relações existentes 
entre raízes e coeficientes, admite pela primeira vez números 
negativos e imaginários como soluções formais das equações. Girard 
percebeu também que as raízes negativas eram orientadas em 
sentido oposto ao dos números positivos, antecipando dessa forma a 
idéia de reta numérica. 
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No entanto, de acordo com Passoni (2002), 
foi o alemão Hermann Hankel (1839-1873), 
com a publicação de sua obra “Teoria do 
Sistema dos Números Complexos”, em 1867, 
quem de fato legitimou os números 
negativos. Com esta obra se dá o salto do 
concreto ao formal que permitirá justificar os 
diversos sistemas numéricos. Curioso é que 
segundo Anjos; Cardoso e Sá (2009), o 
objetivo de Hankel ao escrever sua obra era 
definir a teoria sobre números complexos e não legitimar os números 
negativos, contudo, a complexidade de algumas de suas 
demonstrações permitiu que ele desvendasse por completo todas as 
dúvidas que ainda existiam sobre os números negativos. 
 

Segundo Passoni (2002), Hankel não buscou a justificação dos 
negativos em situações reais que “expliquem” seu comportamento, 
mas em leis formais, concretamente no ‘principio de permanência’ 
que teria sido introduzido por George Peacock, alguns anos antes, a 
fim de fundamentar a álgebra e justificar as operações com 
expressões literais. 

 
Segundo Silva (2006), Hankel afirmava que os números não 

são descobertos e sim inventados, imaginados. Dizia ele: “aqueles 
que se aventurarem em procurar todas as explicações lógicas na 
natureza, ou mundo real, jamais conseguirão adquirir maturidade em 
conceitos matemáticos, que outrora, são definidos para um mundo 
ideal”. Sob esta linha de raciocínio ele abandonou o ponto de vista 
“concreto” baseado em exemplos práticos passando a adotar o 
“formal”. 

 
Portanto, vemos que vários matemáticos se dedicaram ao 

estudo destes números e de suas complexidades, no entanto ainda 
hoje as dificuldades encontradas por eles para a compreensão e 
aceitação dos números negativos estão também manifestadas entre 
nossos alunos. A dificuldade de operar com estes números é bastante 

Hermann Hankel 
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notória, cabendo a nós professores buscar alternativas de ensino que 
possam contribuir para um aprendizado satisfatório. 
 
 
ESTUDOS SOBRE O ENSINO DOS NÚMEROS INTEIROS 

 
A dificuldade de aprendizado do conteúdo de números 

relativos tem impulsionado algumas pesquisas cujo interesse é 
estudar os fatores que podem estar ocasionando as dificuldades e 
obstáculos de aprendizagem, bem como, apresentar algumas 
propostas didáticas que possam contribuir para a compreensão e 
realização das operações matemáticas utilizando este conjunto 
numérico, desta forma espera-se alcançar a superação do baixo 
índice de aprendizagem no processo de desenvolvimento deste 
conteúdo. 

 
Neste sentido, apresentamos, a seguir, algumas das pesquisas 

já realizadas: 
 
Passoni (2002) investigou sobre a possibilidade e 

conveniência de se ensinar estudantes da 3ª série do ensino 
fundamental (atual 4º ano) a trabalhar com números inteiros e com 
noção de (pré-) álgebra, sua principal preocupação era mostrar que 
os alunos podem resolver problemas aditivos de maneira mais fácil se 
forem usados os números inteiros e uma pequena dose de 
manipulação algébrica ao invés de se usar a adição e a subtração dos 
naturais. Neste estudo Passoni (2002) utilizou como metodologia de 
ensino o desenvolvimento de uma sequência de ensino contendo 16 
atividades para trabalhar: introdução dos números inteiros, 
introdução do oposto, introdução da adição de inteiros, introdução de 
equações e de alguns problemas aditivos, e, introdução da subtração, 
que foram desenvolvidas por meio da idéia de representação de 
andares de um prédio, modelos bancários, jogos e do uso dos doze 
problemas de Vergnaud (1976). 

 
Passoni (2002) concluiu que os procedimentos utilizados 

propiciaram aos alunos a compreensão dos conceitos e algoritmos 
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estudados e que é perfeitamente possível introduzir os números 
inteiros antes da 6ª série do ensino fundamental (atual 7º ano). Ele 
acredita esta antecipação talvez possa prevenir alguns dos obstáculos 
encontrados no desenvolvimento de algumas operações que 
dependem do entendimento dos tópicos que foram abordados na 
pesquisa. Segundo o autor, um dos fatores que contribuíram para 
este resultado foi o respeito mantido pelo ritmo de aprendizagem de 
cada aluno, durante o desenvolvimento da seqüência. 

 
Gonçalves (2007) investigou como alunos da 6ª série do 

ensino fundamental resolviam situações-problema envolvendo 
números inteiros usando o programa computacional Aplusix. Para 
isto, utilizou dois problemas envolvendo operações de adição e 
subtração com números inteiros, o primeiro abordava um jogo de 
cartas com dois jogadores realizando quatro jogadas e o segundo 
abordava uma situação de deslocamento de um elevador em andares 
de um prédio, que foram editados no Aplusix por meio da ferramenta 
editorAplusix. 

 
 Os resultados encontrados pela autora mostraram que entre 

os dois problema apresentados, o que envolvia o jogo de cartas 
apresentou porcentagem maior de acerto no que se refere a 
conversão da linguagem natural para a linguagem simbólica e menor 
no que se refere a resolução das operações surgidas, ficando 
evidente, neste caso, que as dificuldades dos alunos para resolver o 
problema do jogo de cartas estavam concentradas nos cálculos das 
operações e não na conversão da linguagem natural para a 
linguagem matemática. Já no caso do problema dos andares do 
prédio, a autora relata que nenhum dos alunos fez a conversão da 
linguagem natural para a linguagem simbólica, no entanto, alguns 
alunos chegaram ao resultado correto usando a idéia de adição de 
andares e justificando em linguagem natural (desceu 12 andares). 

 
Sobre a dificuldade apresentada pelos alunos na resolução 

desses problemas, mesmo já tendo sido trabalhado pela professora o 
conteúdo, GONÇALVES (2002, p. 83) diz: “nós professores e 
educadores da área de matemática temos que nos ater nessas 
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dificuldades e proporcionar meios favoráveis que viabilizem a 
construção do conhecimento dos alunos. 

 
A autora aponta ainda algumas vantagens e desvantagens no 

uso desse programa para o ensino de conteúdos matemáticos. 
 
Vantagens 

 A autocorreção das resoluções dos exercícios, pois favorece 
uma maior independência do aluno em relação ao professor; 

 O videocassete, pois oferece ao professor a oportunidade de 
observar o processo de desenvolvimento do raciocínio do 
aluno durante a resolução dos exercícios propostos. 

 O Aplusixeditor que permite propor atividades de registro na 
linguagem natural. 

 
Desvantagens  

 O programa não permite a construção de desenhos e não 
possui um ambiente onde o aluno possa pesquisa, relacionar 
e comparar teorias juntamente com suas propriedades, 
favorecendo a pesquisa e o estudo dos conteúdos 
selecionados pelo programa. 

 
A autora ressalta que apesar das desvantagens ele pode ser 

uma boa ferramenta no ensino deste e de outros conteúdos.  
 

Linardi (1998) desenvolveu um estudo experimental com o 
objetivo de apresentar um método alternativo para o ensino de 
números inteiros, através do uso de quatro jogos elaborados para 
trabalhar em ação quatro problemas didáticos, que se apresentam 
como interrogações na cabeça dos alunos e como desafio aos 
professores no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 
são eles: Como tirar o maior do menor? Como subtrair um negativo? 
Porque menos por menos dá mais? O que significa menos vezes? 

 
Ela trabalhou com alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries do ensino 

fundamental (atuais 6º, 7º e 8º anos), relatando apenas os 
resultados obtidos com a turma de 5ª série. De acordo com Linardi 
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(1998), os jogos eram aplicados sempre em grupo de no máximo 
quatro alunos, com monitoramento constante da pesquisadora 
visando observar os procedimentos e reações dos integrantes dos 
grupos, bem como, dar encaminhamentos para as dúvidas surgidas. 
Após a realização dos quatro jogos os alunos recebiam folhas de 
atividades onde as informações obtidas no jogo eram aplicadas na 
resolução das questões escritas em linguagem simbólica, estas eram 
elaboradas diariamente, como uma permanente avaliação do 
desempenho dos alunos, buscando interceptar os eventuais 
problemas de não - compreensão ou dificuldade que eles ainda 
pudessem manifestar. 

 
 Ao propor este método a autora pretendia uma inversão de 

papéis. “Pretende-se transferir ao estudante não somente a 
responsabilidade da situação de aprendizagem, mas também, a 
responsabilidade de responder as questões do problema didático” 
(LINARDI, 1998, p.1). Pretendia ainda, que os alunos fossem capazes 
de fornecer suas próprias explicações para um fato que eles 
devessem achar óbvio. 

 
Os resultados mostraram que os alunos chegavam às 

respostas aos questionamentos propostos à medida que iam 
desenvolvendo os jogos. Conforme descrição abaixo: 

 
A resposta para o primeiro problema: Como tirar o maior do 

menor? Foi encontrada pelos próprios alunos ao fornecerem 
respostas para a composição das cartas do Jogo das Borboletas.  

E formalizado ao resolverem expressões como:  
+ (+ 4) + (− 8) = + (− 4) = − 4 

 
O segundo problema: Como subtrair um negativo? Foi 

resolvido em três oportunidades, quando os alunos jogaram o jogo: 
Perdas e Ganhos; quando realizaram a composição de cartas no jogo 
das borboletas e quando resolveram expressões como: 

+ (− 8) − (− 6) = + (− 8) + (+ 6) = + (− 2) = − 2, 
já formalizadas. 
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No caso do jogo de perdas e ganhos a resposta surgiu no 
momento em que ao retirar um cartão de sorteio, um jogador A, 
devia passar a outro jogador B, uma certa quantia em dinheiro 
vermelho (representava o negativo), depois de alguns debates e 
intervenções da pesquisadora os alunos deram a seguinte solução: “o 
jogador A faz um empréstimo, contrai uma dívida com o banco e 
transfere essa dívida ao jogador B” (LINARDI, 1998, p. 175), 
segundo relato de Linardi os alunos ficavam surpresos com a 
constatação de que o jogador B acaba saindo ganhando. 

 
A resposta para o terceiro problema: Por que menos por 

menos dá mais? Foi encontrada pelos alunos quando passaram a 
enunciar, sem sugestão da professora, que: Quando os sinais eram 
repetidos, a resposta sempre dava “mais” e quando eram diferentes 
dava “menos”, portanto, desse jeito, não precisavam mais pensar se 
trocavam ou não o “sinal” e quando passaram a resolver exercícios 
como: (− 3) × (− 4) = + 12 sem utilizar o operador troca de sinal. 

 
E a resposta para o quarto e último problema: O que significa 

menos vezes? Foi dada pelos alunos quando nas atividades para 
completar os circuitos aditivos do Jogo das Araras passam a resolver 
o circuito tanto pelas cartas, quanto pelos botões. Concluindo que: 

 

... não era necessário fazer as contas pelos botões para se 
achar a carta que fechava o circuito, podia-se achar essa carta 
através das já existentes no circuito [....]. Para explicar a 
professora utilizavam a expressão “pelos botões e pelas cartas”, 
ou seja: Pelos botões: 4 botões vermelhos + 6 botões azuis = 2 
botões azuis. Então, a carta que fecha o circuito é − 1, pois (− 
1) × (2 botões vermelhos) = 2 botões azuis ou, pelas cartas: 
(+ 2) + (− 3) = − 1 (LINARDI, 1998, p. 181)  

 

Segundo a autora os resultados obtidos mostraram que a 
utilização dos quatro jogos é eficaz para o ensino de números 
inteiros. E ressalta ainda a importância da pedagogia na realização 
deste estudo, neste caso, representado por um contrato de trabalho, 
denominado contrato didático, que contribuiu de forma decisiva, 
segundo ela, pra a eficácia da proposta de ensino, permitindo o 
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estabelecimento de normas e parâmetros que nortearam todo o 
desenvolvimento do trabalho, de forma democrática. 

 
 Rama (2005) que investigou as abordagens conferidas 

pelos livros didáticos aos números inteiros nos ensinos: fundamental 
e médio. Para tanto analisou, primeiramente, três coleções de livros 
de matemática do ensino fundamental, versão 2005, A conquista da 
matemática, a + nova de GEOVANNI, José Ruy; GEOVANNI JÚNIOR, 
José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; Matemática hoje é feita assim de 
LOPES BIGODE, Antônio José e Tudo é matemática de DANTE, Luiz 
Roberto, escolhidos com base nas sínteses constantes no guia do 
Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), com o objetivo de verificar a 
forma como os autores abordam os números inteiros, em particular o 
conceito de divisibilidade, dando maior atenção para as estratégias 
adotadas para demonstrações referentes ao assunto, o uso de 
situações problema desafiadoras, articulação entre números inteiros e 
as demais áreas da matemática em particular a álgebra e a geometria 
e a articulação entre conteúdos novos e já conhecidos e as 
conseqüentes retomadas de temas. 

 
No segundo momento analisou as onze coleções 

recomendadas pelo catálogo do Plano Nacional do Livro do Ensino 
Médio (PNLEM), versão 2005, com o objetivo de verificar como é feita 
a revisão dos números inteiros nos primeiros livros dessas coleções. 

 
O autor constatou que apenas um dos livros, A conquista da 

matemática, a + nova, dentre os três analisados apresentava boas 
provas informais, usando métodos variados e explorando de modo 
conveniente o potencial de problemas envolvendo números inteiros 
no nível de ensino fundamental e que os livros de ensino médio não 
costumam trazer nenhum tipo de revisão deste conteúdo. 

 
Borba (2003) realizou uma análise do impacto de diferentes 

abordagens de ensino de números relativos na aprendizagem dos 
alunos, utilizando como instrumento de pesquisa situações de perdas 
e ganhos financeiros, a reta numérica e os diagramas de Vergnaud 
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(1982). Neste estudo a autora também pretendia verificar a 
viabilidade de se introduzir o estudo de relativos mais cedo. 

 
Entre os vários pontos abordados está a importância das 

regras de sinais utilizadas na resolução das expressões numéricas 
envolvendo números relativos, onde Borba advertência que elas não 
devem ser dadas pelo professor, mas sim, descobertas de forma 
inconsciente pelos alunos. 

 
Sobre os resultados a autora diz que: 

Esses resultados e análise qualitativa das respostas 
apresentadas pelas crianças no pós-teste sugerem ser possível 
introduzir o ensino formal sobre os números relativos a partir 
do 4ª série, por meio do uso de contextos significativos 
(BORBA, 2003, P. 141) 
 

E ainda: 
 

A observação de resultados obtidos em diversos estudos e, em 
particular, no de Kobayashi (1998), leva a concluir que a 
descoberta das regras para as operações com números 
relativos, em especial a da subtração, pode ser uma experiência 
muito útil e significativa por parte das crianças. A partir de 
atividades diversas, os alunos podem observar regularidades 
matemáticas e elaborar regras gerais, cuja utilidade deve ser 
evidenciada pelas situações propostas pelo professor (BORBA, 
2003, p. 149)   

 

Silva (2006) estudou sobre a discussão do papel da 
linguagem no ensino das operações de números inteiros na EJA, 
destacando o aspecto da compreensão do diálogo estabelecido a 
partir do discurso dos professores e do livro didático. 

 
 O autor ouviu, através de questionários, 12 professores que 

trabalhavam com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto no 
nível fundamental quanto médio, em escolas públicas, Municipal e 
Estadual, da cidade de Itaquaquecetuba em São Paulo e analisou 
também cinco coleções de livros: Praticando matemática de Andrini 
(1989); Tempo de matemática de Name (2000); A conquista da 
matemática de Giovanni; Castrucci e Giovanni Jr (1998); Matemática 
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hoje é feita assim de José Bigode (2000); Matemática de Bianchini 
(1997) e a apostila EJA – Ensino de Fundamental de Matemática, 
ciclo II elaborada pelo Sistema Educacional Positivo (2004), indicados 
pelos professores consultados como aqueles mais usados por eles. 
Sua intenção era obter resposta para os seguintes questionamentos: 
Que ambiente o professor proporciona em sala de aula? Quais 
materiais o professor escolhe e usa? Como o professor e materiais 
utilizados em sala de aula, cooperam para que a interlocução entre 
eles e seus alunos, a respeito das regras de sinais, ocorra? 

 
 Ele partiu da hipótese de que o diálogo claro desenvolvido 

em sala de aula entre professor e aluno poderia contribuir para a 
compreensão das operações de adição e multiplicação. Entendendo 
com dialogo claro aquele em que se evita a ambigüidade e a 
obscuridade de expressões, sendo o locutor sempre breve e 
ordenado. 

 
Os resultados encontrados apontaram que os professores 

consultados não eram claros o suficiente quando tratavam das 
operações com números inteiros, não promovendo um ambiente de 
diálogo entre eles e os alunos. Mostraram também que o material 
mais usado pelos professores ainda era o livro didático e que existia 
uma forte resistência entre eles no uso, em sala de aula, de 
instrumentos como a calculadora. Sobre este ponto Silva (2006) 
argumenta que este é um instrumento que pode ser utilizado para se 
introduzir determinados conteúdos e, a partir da exploração e 
experimentação os alunos podem, como sujeitos em atividade, tirar 
conclusões. 

 
Os resultados também apontaram que os livros didáticos 

usados por estes professores apresentavam dificuldades para manter 
um diálogo claro entre estes materiais e os seus respectivos leitores. 

 
As pesquisas apresentadas, em particular a de Silva (2006), 

vem contribuir para mostrar que nós professores não podemos mais 
ter apenas como metodologia de ensino apenas o livro didático se 
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quisermos que a aprendizagem deste e de outros documentos sejam 
mais significativa para nossos alunos. 

Neste sentido, trazemos algumas informações sobre a 
tendência matemática que se utiliza do desenvolvimento de 
atividades para conduzir os alunos à descoberta e formulação de 
idéias, conceitos e regras contidos nos conteúdos que queremos 
ensinar. Acreditamos que este método contribui para que o aluno 
participe de maneira mais efetiva da construção de seu 
conhecimento. 
 
 
ENSINO POR ATIVIDADES 

 
As discussões sobre o ensino de matemática que vem sendo 

realizadas desde o surgimento do “movimento” de Educação 
Matemática no Brasil têm servido para que professores e 
pesquisadores, preocupados com a qualidade deste ensino e com o 
produto que dele resulta, se dediquem a elaboração de teorias 
educativas e tendências metodológicas buscando contribuir para a 
superação das dificuldades que se apresentam no desenvolvimento 
do processo ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos de 
modo a contribuir na formação de cidadãos capazes de exercer sua 
cidadania plena. 

 
Nesta direção caminha o ensino de matemática por atividade 

que segundo Sá (2009), tem como característica essencial o fato de 
que os conteúdos a serem aprendidos serão descobertos pelo próprio 
aluno no processo de busca de conhecimento, que é conduzido pelo 
professor até que este seja incorporado à estrutura cognitiva do 
aprendiz. O autor observa que este método de ensino pressupõe uma 
colaboração mútua entre professor e aluno durante o ato de 
construção do saber.  

 
Nesta perspectiva o professor assume um novo papel, o de 

planejador e orientador do processo de aquisição de conhecimento 
que será desenvolvido pelo aluno, desta forma, não cabe mais ao 
aluno esperar que o professor lhe apresente as idéias, conceitos, 
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regras e teoremas formulados e organizados, ele deverá ser co-
responsável pelo processo de elaboração das noções matemática 
presentes nos objetivos das atividades nas quais estarão envolvidos, 
deixando de ser mero expectador para ser protagonista da 
construção de seu aprendizado, assim, acredita-se que estes sujeitos 
terão oportunidade de experimentar momentos de aprendizagem que 
lhes seja mais significativo. 

 
No entanto, Sá (2009) chama atenção que um dos 

pressupostos para que esta metodologia de ensino funcione e 
produza resultados positivos é que o professor queira e acredite 
que sua forma de ensinar pode melhorar, acrescentando a ela 
qualidade e empregabilidade nos conhecimentos aprendidos. 

 
O professor então, imbuído destes sentimentos deve segundo 

SÁ (2009, p. 18):  
 

Preocupar-se com o modo de elaboração destas atividades e 
com as orientações dadas aos estudantes durante a realização 
das mesmas, pois isso poderá ser decisivo no processo de 
aprendizagem do aluno.    

 

Neste sentido, MENDES E SÁ (2006, p. 11) apresentam 
algumas sugestões de elementos essenciais que devem estar 
presentes no momento da elaboração das atividades centradas nesta 
concepção de ensino: 

 

- As atividades devem apresentar-se de maneira auto 
orientadas para que os alunos consigam conduzir-se durante a 
construção de sua aprendizagem; 
 

Toda atividade deve procurar conduzir o aluno a 
construção das noções matemáticas através de três fases: a 
experiência, a comunicação oral das idéias apreendidas e a 
representação simbólica das noções construídas; 

 

- As atividades devem prever um momento de socialização das 
informações entre os alunos, pois isso é fundamental para o 
crescimento intelectual do grupo. Para que isso ocorra, o 
professor deve criar um ambiente adequado e de respeito 
mútuo entre os alunos e adotar a postura de um membro mais 



Coleção Educação Matemática na Amazônia – V. 4 
 

 
23 

 

experiente do grupo e que possa colaborar na aprendizagem 
deles; 
- As atividades devem ter características de continuidade, visto 
que precisam conduzir o aluno ao nível de representação 
abstrata das idéias matemáticas construídas a partir das 
experiências concretas vivenciadas por ele. 

 

 Em Mendes e Sá (2006) e Sá (2009) é possível encontrarmos 
uma série de atividades por meio das quais, segundo eles, podem ser 
desenvolvidos vários conteúdos matemáticos em sala de aula visando 
possibilitar que o aluno possa ser “criativos, críticos, pensar com 
acerto, colher informações por si mesmos face a observação concreta 
e usar o conhecimento com eficiência na solução dos problemas do 
cotidiano”. (MENDES E SÁ, 2006, p. 10) 

 
 
ALTERNATIVAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE NÚMEROS 
RELATIVOS 

 
A aprendizagem de números inteiros é um momento que 
requer muita habilidade do educador. Este deve buscar meios 
que envolvam o aluno de uma maneira prazerosa (Avello, 2006, 
p. 12) 
 

Apresentaremos aqui algumas das alternativas didáticas que 
tem sido pensadas e experimentadas buscando minimizar as 
dificuldades que surgem no processo ensino-aprendizagem dos 
números relativos e também tornar este momento prazeroso e 
produtivo tanto para o aluno quanto para o professor, já que 
segundo Freire (1996, p. 23), “ensinar inexiste sem aprender e vice-
versa”.  
 
 

  JOGO DAS BORBOLETAS (Linardi, 1998) 
 
Objetivo 
Ensinar as operações de adição com números inteiros 
 
Esse jogo possui duas versões: recreativa e escolar 
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E cada versão possui duas modalidades: versão recreativa 
concreta e abstrata, e, versão escolar concreta e abstrata. 
Versão Recreativa Concreta 

O jogo, nessa versão, é constituído de: 
1) Um tabuleiro (conforme desenhado abaixo); 

 
2)  44 cartas (desenhadas abaixo), sendo: 

 Duas cartas brancas marcadas com o número 0 (zero); 
 Duas cartas brancas marcadas com o curinga (no desenho 

abaixo representado por X); 
 Vinte cartas vermelhas marcadas com seguintes 

números: 1, 2, 3, 4, 5; sendo quatro cartas de cada 
número; 

 Vinte cartas azuis marcadas com seguintes números: 1, 2, 
3, 4, 5; sendo quatro cartas de cada número. 

                             

Modelo das cartas 

 
 
3) Cinco cartões para marcar os pontos obtidos durante as partidas: 
quatro de 1 ponto e um de 2 pontos; 
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4) Botões brancos e pretos. 
 
REGRAS PARA JOGAR 
 
1ª) Podem jogar dois, três ou quatro jogadores. No início da partida 

embaralham-se as 44 cartas e cada jogador recebe três delas. As 
restantes formam o monte. 

 

2ª) Sorteia-se quem começa. A ordem das jogadas é pela esquerda. 
 

3ª) O jogador que inicia o jogo escolhe uma trajetória ligando duas 
borboletas no tabuleiro. Em seguida este jogador escolhe e 
coloca uma carta no tabuleiro, de modo que a flecha desenhada 
nela se sobreponha à trajetória escolhida e coloca vários botões 
brancos em cada uma das duas borboletas ligadas pela 
trajetória, respeitando a seguinte regra: 

 
 
Regra do jogo 
 
•  Se a carta sobre a trajetória for azul, o número de botões na 

borboleta de onde parte a flecha mais o número da carta, deve 
ser igual ao número de botões na borboleta para onde a flecha 
aponta. 

 

•   Se a carta sobre a trajetória for vermelha, o número de botões 
na borboleta de onde parte a flecha menos o número da carta, 
deve ser igual ao número de botões na borboleta para onde a 
flecha aponta. 

 
Após colocar uma carta no tabuleiro, o jogador apanha outra 

no monte, ficando assim sempre com três cartas na mão. 
 
4ª) O jogador seguinte deve colocar uma carta sobre uma das 

trajetórias que ligam uma das borboletas já preenchidas a uma 
borboleta vazia, preenchendo a borboleta vazia com a 
quantidade de botões necessária para satisfazer a regra do jogo. 
Veja o exemplo abaixo: 
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5a) O objetivo de cada jogador é fechar um circuito. O jogador fecha 

um circuito quando coloca uma carta na última trajetória vaga 
do circuito. O jogador que conseguir fechar um circuito externo, 
marca um (1) ponto e recebe um cartão com o respectivo 
ponto. O que conseguir fechar o circuito interno marca dois (2) 
pontos e recebe um cartão com os respectivos pontos. Ganha o 
jogo quem somar mais pontos em todas as partidas jogadas. 

 

6ª) A carta marcada com o X funciona como curinga e pode assumir 
qualquer valor. Se o número de botões brancos sobre uma 
borboleta ultrapassar cinco, usam-se botões pretos para 
substituí-los: cada botão preto representa cinco brancos. Se um 
jogador não tiver como colocar qualquer de suas cartas no 
tabuleiro, obedecendo à regra do jogo, ele deverá ceder a vez ao 
jogador seguinte. A partida termina quando nenhum jogador 
puder mais colocar suas cartas, respeitando a regra do jogo, ou 
quando todos os jogadores tiverem colocado todas as suas 
cartas. 

 

7ª) No decorrer do jogo pode surgir uma trajetória vazia, ligando 
duas borboletas já preenchidas. O jogador poderá colocar sua 
carta sobre esta trajetória, sempre respeitando a regra. 

 
 
Versão Escolar Concreta 
 

O material e as regras são os mesmos que os da versão 
recreativa concreta. A única diferença é que nessa versão utilizam-se, 
em vez de cartas azuis, cartas em que os números vêm precedidos 
do sinal mais ( + ) e, em vez de cartas vermelhas, utilizam-se cartas 
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com os números precedidos do sinal menos ( − ) como no desenho 
abaixo: 

 

 
 
Versão Recreativa Abstrata 
 

O jogo, nessa versão, é constituído basicamente do mesmo 
material da versão recreativa concreta. A única diferença é que, na 
versão recreativa abstrata, não há botões. 
 
 
REGRAS PARA JOGAR 
 

Nessa versão, os botões foram levados pelas borboletas e não 
existem mais. Os jogadores não podem lançar mão de nenhum 
recurso para preenchimento das borboletas. Para continuar jogando, 
os jogadores precisam desenvolver alguma estratégia para descobrir 
qual carta deve ser colocada no lugar da indicada com o ponto de 
interrogação, em uma situação como a da figura abaixo: 
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Versão Escolar Abstrata 
 

As regras são as mesmas que as da versão recreativa 
abstrata. A única diferença é que nessa versão utilizam-se, em vez 
de cartas azuis, cartas em que os números vêm precedidos dos sinal 
mais e, em vez de cartas vermelhas, utilizam-se cartas com os 
números precedidos do sinal menos. 
 
 

 JOGO DE PERDAS E GANHOS (Linardi, 1998) 
 

Esse jogo é semelhante ao Banco Imobiliário e Banco 
Monopólio, encontrados no comércio. A diferença é que, aqui, há 
dinheiro azul e vermelho em forma de notas. O dinheiro azul 
representa meio de pagamento, como o dinheiro de verdade. O 
dinheiro vermelho representa dívida. Se um jogador possui XR$ em 
dinheiro vermelho, isso significa que ele deve ao banco XR$ e deve 
pagar essa dívida logo que possa dispor de XR$ em dinheiro azul. 
Para pagar a dívida, ele entrega ao banco os XR$ em dinheiro 
vermelho e mais XR$ em dinheiro azul. 
 
Objetivo 
Ensinar a operação de subtração de números inteiros 
 
O jogo é constituído de: 
 
1) Um tabuleiro (desenhado abaixo): 
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2) Onze cartões dos títulos de propriedade dos terrenos 
(desenhados abaixo): 
 

 
 
 
3) Oito cartões de sorteio (desenhados abaixo): 
 

 
Você entrega 

$10A ao banco 

 
Você entrega $ 
10V ao banco 

 
Você dá $10A 
a seu colega à 

direita 

 
Você dá $10V 
a seu colega à 

esquerda 
 

Retire $10V de 
seu colega à 
direita e fique 

com ele 
 

 
Retire $10V de 
seu colega à 
esquerda e 

entregue-os ao 
banco 

 
 

O banco lhe dá 
$10ª 

 
 

O banco lhe 
dá $10V 

 
 

4) Sessenta cédulas de dinheiro azul; sendo trinta de R$1,00, vinte 
de R$5,00 e dez de R$10,00; 
 

5) Sessenta cédulas de dinheiro vermelho; sendo trinta de R$1,00, 
vinte de R$5,00 e dez de R$10,00; 
 

6) Cinco botões coloridos que representam os peões; 
 

7) Trinta peças brancas que representam as casas; 
 

8) Um dado. 
 



Rosângela Cruz da Silva Salgado  

 
30 

 

REGRAS PARA JOGAR 
 
1ª) Podem jogar até quatro jogadores, além de mais um que se 
encarrega do banco. 
 

2ª) Inicialmente cada jogador recebe R$10,00 em dinheiro azul, 
escolhe o botão de sua cor preferida e o coloca na casa ponto de 
partida do tabuleiro. O dinheiro (azul e vermelho) restante fica com o 
banco. 
 

3ª) Lança-se o dado para ver qual dos jogadores deve iniciar a 
partida. O jogador que tirar o maior número de pontos começará. A 
ordem das jogadas é pela esquerda. 
 

4ª) Há 11 terrenos numerados, ao redor do tabuleiro. Em cada 
terreno mora um bicho. Cada jogador lança o dado e avança seu 
botão pelo tabuleiro o número de quadrinhos igual ao número do 
dado (na direção indicada pela flecha desenhada no tabuleiro). 
 

5ª) No início do jogo todos os terrenos são de propriedade do banco; 
o banqueiro guarda consigo os títulos de propriedade. 
 
6ª) Se o jogador parar com o seu peão em um terreno, de número X 
por exemplo, que ainda seja de propriedade do banco, poderá optar 
por comprá-lo ou ir adiante. 
 

6a) Se optar por ir adiante, o terreno permanece de propriedade do 
banco, até que algum jogador caia com seu peão ali e decida 
comprá-lo. 
 

6b) Se o jogador optar por comprar o terreno de número X, o 
jogador paga ao banco a importância de XR$ e o banqueiro lhe 
entrega o título de propriedade do terreno. Note que o número do 
terreno é igual a seu preço. 
 

7ª) Se o terreno X já tiver sido vendido a outro participante, o 
jogador que cair nele deve pagar XR$ de aluguel ao proprietário. 
Note que o número do terreno é igual ao valor do aluguel a pagar. 
 

8ª) Toda vez que passar pelo início do jogo, o banco lhe pagará 
R$10,00 e terá que sortear um cartão de sorteio. 
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9ª) Os terrenos em que mora a mesma espécie de bicho, formam um 
lote. Há cinco lotes: 

Lotes 
• Lote do peixe: terrenos 1 e 4 
• Lote da galinha: terrenos 2 e 4 
• Lote da cobra: terrenos 3, 6 e 9 
• Lote do gato: terrenos 7 e 10 
• Lote do cachorro: terrenos 8 e 11 
 

Quando um jogador consegue comprar todos os terrenos de 
um lote, ele pode construir, em cada terreno do lote, uma, duas ou 
três casas, desde que não tenha dívida com o banco. 
 

10ª) Para construir cada casa no terreno número X o jogador deve 
pagar ao banco o preço da casa: 2X$. Note que o preço da casa é 
igual a duas vezes o valor do terreno. Após o pagamento, o 
banqueiro lhe dá uma casa (peça branca) que ele vai colocar no 
terreno onde ela vai ser construída, nesse caso, no terreno número X. 
As casas não podem ser transferidas de um terreno a outro, mesmo 
que se tratem de terrenos do mesmo lote. 
 

 Preços e aluguéis 
• Preço do terreno (valor do terreno): é igual ao número do terreno. 
• Preço de uma casa: é igual a duas vezes o valor do terreno. 
• Aluguel sem casas: é igual ao valor do terreno. 
• Aluguel com uma casa: é igual a duas vezes o valor do terreno. 
• Aluguel com duas casas: é igual a quatro vezes o valor do 
terreno. 
• Aluguel com três casas: é igual a oito vezes o valor do terreno. 
 

11ª) Se um jogador tiver que pagar ao outro algum dinheiro e não 
tiver o suficiente, ele poderá fazer um empréstimo do banco e ficará 
com a dívida (receberá dinheiro azul e vermelho para se lembrar de 
quanto está devendo ao banco), ou seja, se o jogador A tiver de 
pagar YR$ ao jogador B e não tiver dinheiro (azul) suficiente, ele 
pode recorrer a empréstimo do banco e contrair uma dívida. Neste 
caso, o banqueiro dá ao jogador A YR$ em dinheiro azul e YR$ em 
dinheiro vermelho. O jogador A entrega a importância de YR$ em 
dinheiro azul ao jogador B e guarda diante de si os YR$ em dinheiro 
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vermelho para lembrar-se de quanto está devendo ao banco. Não 
há limite para o endividamento dos jogadores. 
 

12ª) O jogador poderá devolver suas casas ao banco, caso isso lhe 
convenha ou ajude, mas será pela metade do preço que pagou por 
elas. 
 

13ª) Ganha o jogo o jogador que, ao cabo de um certo tempo, fixado 
no início do jogo, estiver mais rico, computando-se aí o valor de suas 
casas, terrenos e dinheiro azul e deduzindo-se desse total, o 
montante da dívida representada por dinheiro vermelho. 
 

14ª) Não se pode comprar terreno ou casas com o dinheiro 
vermelho. 
 

15ª) Nenhum jogador pode fazer dívida com o banco que não seja 
para pagar aluguel que deve a outro, executar instrução do cartão de 
sorteio ou comprar terreno que pertença ao banco. 
 

16ª) Depois de lançar o dado, o jogador dá por encerradas suas 
negociações, construções e mudanças. A partir daí só lhe cabe 
avançar o botão e executar as ações devidas ao lugar onde caiu. 
 
 
 

 JOGO DAS ARARAS (Linardi, 1998) 
 
Esse jogo apresenta trajetórias e circuitos como o Jogo das 

Borboletas e, apresenta também, os esquemas do Jogo das Apostas.  
 
Objetivo 
Ensinar a efetuar a operação de multiplicação com números inteiros 
 

O jogo é constituído de:  
 

1) Um tabuleiro (conforme desenho abaixo, inclusive nas cores 
apresentadas) 



Coleção Educação Matemática na Amazônia – V. 4 
 

 
33 

 

 
 

• Circuitos aditivos, formados pelas araras aefg, behj, cjkL, dgiL; 
 

• Circuitos multiplicativos, formados pelas araras abe, adg, bcj, 
cdL. 

 
2) Uma caixa de botões azuis; 
 

3) Uma caixa de botões vermelhos; 
 

4) 37 cartas ( desenhadas abaixo), sendo: 
 

-  Duas cartas marcadas com o número 0 (zero); 
 

- Cinco cartas marcadas com o curinga (no desenho abaixo 
representado por X); 

 

- 15 cartas marcadas com seguintes números: + 1, + 2, + 3; 
sendo cinco cartas de cada número;  

 

- 15 cartas marcadas com seguintes números: − 1, − 2, − 3; 
sendo cinco cartas de cada número. 
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5) Oito cartões para marcar os pontos obtidos durante as partidas: 
quatro de 1 ponto e quatro de 2 pontos. 
 
 
REGRAS PARA JOGAR 
 
1ª) Podem jogar dois, três ou quatro jogadores. No início da partida 
embaralham-se as 37 cartas e cada jogador recebe quatro delas. As 
restantes formam o monte. 
 

2ª) Sorteia-se quem começa. A ordem das jogadas é pela esquerda. 
 

3ª) O jogador que inicia o jogo escolhe uma trajetória ligando duas 
araras no tabuleiro. Em seguida este jogador escolhe uma carta e a 
coloca no tabuleiro, de modo que a flecha desenhada nela se 
sobreponha à trajetória escolhida, respeitando o sentido da flecha da 
trajetória se houver. 
 

4ª) Em seguida, coloca vários botões em cada uma das duas 
borboletas ligadas pela trajetória, respeitando a seguinte regra: 
 
 
Regra do Jogo 
 
1. Os botões devem ter a mesma cor das araras se estas forem 
coloridas. 
 

2. O número da carta vezes o número de botões na arara de onde 
parte a flecha, deve ser igual ao número de botões na arara para 
onde a flecha aponta e, 
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2a. Se a carta tiver sinal positivo ( + ), a cor dos botões para onde a 
flecha aponta deverá ser a mesma dos botões, na arara de onde a 
flecha parte. 
 

2b. Se a carta for negativa ( − ) estas cores deverão ser diferentes 
uma da outra. 
 

5ª) Após colocar uma carta no tabuleiro, o jogador apanha outra no 
monte, ficando assim sempre com quatro cartas na mão. 
 

6ª) O jogador seguinte deve colocar uma carta sobre uma das 
trajetórias que ligam uma das araras, já preenchidas, a uma arara 
vazia, preenchendo a arara vazia com a quantidade de botões 
necessária para satisfazer a regra do jogo. Veja o exemplo abaixo: 
 

 
 
7ª) A quantidade de botões de uma arara ligada a outra por uma 
trajetória, deve ser sempre múltipla ou divisora da quantidade de 
botões dessa outra; por esse motivo, os jogadores devem prestar 
muita atenção a todas as suas jogadas. 
 

8ª) Se o jogador preencher uma segunda arara branca entre três que 
estejam alinhadas, deverá também preencher a terceira, observando 
a regra 7. 

Por exemplo: 
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9ª) A quantidade de botões das araras brancas, alinhadas, devem 
obedecer às Leis de Adição e Subtração indicadas no tabuleiro, onde 
os botões vermelhos representam dívidas e os botões azuis 
representam ganhos, como no Jogo das Apostas. Veja o exemplo 
acima. 
 

10ª) A carta marcada com o X funciona como curinga e só pode 
assumir valores diferentes das cartas existentes no jogo. 
 

11ª) O objetivo de cada jogador é fechar um circuito. O jogador 
fecha um circuito quando coloca uma carta na última trajetória 
vaga do circuito. O jogador que conseguir fechar um circuito aditivo, 
marca um (1) ponto e recebe um cartão com o respectivo ponto. O 
que conseguir fechar o circuito multiplicativo marca dois (2) pontos 
e recebe um cartão com o respectivo ponto. Ganha o jogo aquele 
que somar mais pontos em todas as partidas jogadas. 
 

12ª) Se um jogador não tiver como colocar qualquer de suas cartas 
no tabuleiro, obedecendo à regra do jogo, deverá deixar que o 
jogador da esquerda lhe retire uma carta ao acaso, substituindo-a 
por outra do monte e, em seguida, cederá sua vez. O jogador da 
esquerda se quiser, poderá ficar com a carta devolvendo outra ao 
monte. 
 

13ª) No decorrer do jogo pode surgir uma trajetória vazia ligando 
duas araras já preenchidas. O jogador poderá colocar sua carta sobre 
esta trajetória, sempre de acordo com a regra. 
 

14ª) A partida termina quando nenhum jogador puder mais colocar 
suas cartas, respeitando a regra do jogo, ou quando todos os 
jogadores tiverem colocado todas as suas cartas. 

 
 
 
 

 RÉGUA OPERATÓRIA (Cruz  et al, 2006)  
 
Objetivos 
Compreender que a escala numérica não começa no (0) zero e 
resolver soma e subtração envolvendo os números inteiros. 
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Recursos: régua; cartolina; pincel; tesoura; lápis. 
 

Procedimentos: 
 Construção da régua operatória com os alunos; 
 A régua construída é formada por duas retas numéricas que vão 

do –9 a 9;  
 Manipulação da lâmina numerada de – 9 ao 9 que se movem para 

a direita ou para a esquerda; 
 Ensinar o aluno a manusear a régua operatória observando os 

cálculos de uma maneira concreta. A partir da operação indicada. 
Como por exemplo: 
- Encontrar o resultado da operação – 6 + 4, seguindo as 

orientações abaixo. 
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Como construir a régua operatória:  
1. Corte um retângulo de cartolina de 22x8 centímetro. Trace uma 
reta no centro e gradue de – 9 a 9, deixando 1 centímetro de espaço 
entre os números e nas pontas. 
 
2. Em outro retângulo de 22x6 centímetro (cortado em cor diferente), 
abra uma janela central de 20x2 centímetro, abaixo da abertura, 
trace uma escala numérica igual a anterior. 
 
3. Sobreponha às duas partes e dobre as extremidades da maior 
sobre a menor. Com a régua fechada, a posição dos números nas 
duas escalas tem de coincidir. 

 Utilizando a régua operatória, torna-se prática a resolução de 
situações de adição e subtração que envolva os números 
inteiros relativos. 

 
 

 JOGO PERDAS E GANHOS (Adaptado de Soares, 2008) 
 

 
Objetivo 
Ensinar as operações de adições entre dois números inteiros 
 
Este jogo é constituído de: 
 40 fichas de cartolinas azuis (que representam o positivo) 
 40 fichas de cartolinas amarelas (que representam o negativo) 
 Folhas para registro e canetas 
 12 cartões de comando, conforme ilustração abaixo: 
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Organização e disposição do material 
 
 Os alunos devem ser organizados em grupos de quatro (04), mas 

jogarão individualmente. 
 Cada componente do grupo deve receber 10 fichas azuis e 10 

fichas amarelas, folhas de papel em branco. 
 Cada aluno deve começar jogando com seis (06) fichas de cada 

cor, reservando em uma pilha as restantes para serem usadas 
quando for necessário. 

 Cada grupo deve receber os doze cartões de comando, que devem 
ficar no centro da mesa, misturados e virados para baixo. 

 
REGRAS PARA JOGAR 
 

 Um jogador, de cada vez, deve sortear no monte de fichas um 
cartão e deve fazer o que ele indicar, registrando numericamente 
a sua ação. Ex: perde 2 positivas. O jogador deve retirar 
duas fichas azuis (colocando-as no monte de sobra), 
depois deve registrar, na folha em branco, a ação: - (+2) 
 

 Após o registro o jogador deve devolver o cartão de comando para 
o centro da mesa e misturar os cartões novamente e passar a vez 
para o próximo jogador. 
 

 Em seguida deve resolver a operação que foi registrada. 
 

 Cada vez que o jogador jogar, ele deve partir do seu último 
resultado, ou seja, do número de fichas que ficou de saldo na 
mesa, na jogada anterior. 

 

 O jogo termina com a quantidade de rodadas determinada pelo 
professo(a). 

 

 O vencedor será o aluno que tiver o maior número (saldo) ao final 
da última rodada. 
 

 Atenção: Sempre que necessário, o jogador poderá pegar, do 
monte de sobra, um número igual de fichas azuis (positivas) e  
(amarelas) negativas. 
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 JOGO DAS ARGOLAS SURPRESA 
                (Adaptado de Soares, 2008) 
 
Objetivo 
Efetuar expressões numéricas com números inteiros contendo apenas 
adição. (para fixação de conteúdo) 
 
Este jogo é constituído de: 
 01 tabuleiro numerado com 08 números positivos e 08 números 

negativos, distribuídos aleatoriamente. 
 16 fichas numeradas com os mesmos números do tabuleiro 
 04 argolas (duas claras, para representar negativo e duas escuras, 

para representar positivo) 
 01 saco escuro para as argolas 
 01 saco escuro para as fichas  
 Folhas para rascunho  
 Fichas para registro das expressões. 

Conforme ilustrações abaixo: 
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Partidas Expressão numérica Resultado da 
expressão 

1ª   
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   

 Total de pontos: 
 

Organização e disposição do material 
 Os alunos deverão ser organizados em grupos de quatro (04) e 

jogarão em duplas. 
 As duplas devem ficar uma em cada lado do tabuleiro 
 O tabuleiro deve ficar no centro da mesa, assim como, os sacos 

com as argolas e o saco com as fichas. 
 Cada dupla deve ter uma folha registro e folhas para rascunho. 

 
REGRAS PARA JOGAR 
 Cada dupla fará 4 sorteios de um cartão numerado e de uma 

argola que indicará sinal negativo ou sinal positivo. Argola escura 
(sinal positivo), argola clara (sinal negativo). 

 As duplas farão os sorteios alternadamente, indicando na folha de 
registro qual foi a sua situação. Devendo ser sorteado primeiro a 
argola e em seguida a ficha. 

 A argola e a ficha deverão ser colocados no tabuleiro, para ficar 
visível para as duplas quais são as suas expressões. 

 Os registros devem ser feitos na ordem de sorteio da argola e da 
ficha. 

 
Exemplo 
Uma das duplas sorteou na primeira rodada: argola laranja e ficha – 
10, depois argola verde e ficha – 15, depois argola verde e ficha – 35 
e por último argola laranja e ficha 30. O registro será conforme 
demonstrado abaixo: 
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Partidas Expressão numérica Resultado 

da 
expressão 

1ª - (-10) + (- 15) + (-35) – 30 - 70 
 

 Após o registro das quatro sorteios as expressões estarão 
montadas e devem ser resolvidas pela sua respectiva dupla. E as 
argolas e os cartões devem ser devolvidos para os seus sacos. O 
jogo só continua depois que as duas duplas tiverem resolvido suas 
expressões, 

 O jogo terminará de acordo com as rodadas definidas pelo 
professor (a). 

 Será vencedora a dupla com o maior número de pontos, 
correspondentes aos resultados de cada expressão, no final das 
rodadas. 

 
 
 
 

 JOGO DO VERMELHO – AZUL 
(Hoffmann, 1999 apud Silva, 2006) 

 
 
Objetivo 
Trabalhar noção de deslocamento, idéia de par ordenado e adição de 
números inteiros. 
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O jogo é constituído de: 
 07 cartões vermelhos e 07 cartões azuis, ambos com a escrita de 

um numeral de 0 a 6; 
 01 folha quadriculada “casas”, como a do modelo abaixo, ampliada 

de acordo com o número de jogada que se pretende que cada 
jogador faça. 

 
6v 5v 4v 3v 2v 1v 0 1a 2a 3a 4a 5a 6a Par 

ordenado 
 

 
 Fichas, pinos ou outro material que possa servir como marcador. 

 
 
REGRAS PARA JOGAR 
 
 Os alunos devem formar duplas para jogar; 
 Cada dupla recebe uma folha quadriculada, um marcador para 

cada aluno e um saco com os 14 cartões. 
 Ao iniciar a jogada, o aluno deve colocar o seu marcador no ponto 

na coluna zero em uma das linhas e tirar dois cartões no saco (um 
de cada vez). 

 Se o primeiro cartão for azul, deverá andar para a direita o 
número de casas indicadas pelo cartão. Se for vermelho, deverá 
andar para a esquerda. 

  Depois deve tirar o segundo cartão, se deslocando da mesma 
forma, agora porém, deve partir da “casa” em que estava, 
colocando as iniciais de seus nomes nesta última “casa” e 
escrevendo o par ordenado que será composto pelos números 
indicados nos cartões na ordem na ordem em que foram retirados. 

 
Exemplo 
 

6v 5v 4v 3v 2v 1v 0 1a 2a 3a 4a 5a 6a Par 
ordenado 

 
P (4,6) 

 
H (3,1) 
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No exemplo acima o aluno Paulo tirou o primeiro cartão 4 
azul, então deslocou seu marcador 4 “casas” para a direita e em 
seguida tirou o cartão 6 vermelho, então, saindo da “casa” 4, 
deslocou seu marcador 6 “casas” para a esquerda, parando no ponto 
2 vermelho onde colocou sua inicial. O segundo jogador Helena tirou 
o primeiro cartão 3 vermelho, então deslocou seu marcador 3 “casas” 
para a esquerda e em seguida tirou o cartão 4 azul, então, saindo da 
“casa” 3, deslocou seu marcador 4 “casas” para a direita, parando no 
ponto 1 azul, onde colocou sua inicial. 

 
 Vencerá a rodada quem tiver mais a direita. No caso do exemplo 

acima, a vencedora seria a Helena. 
 Vence o jogo quem tiver vencido mais jogadas. 
 

Após a realização do jogo, pede-se aos alunos que escrevam 
as observações que fizeram a partir do jogo, o que é o foco desta 
atividade. 
 
 
 

 BARALHO DA MULTIPLICAÇÃO DE RELATIVOS COM 
SINAIS DIFERENTES 
          (adaptado de Correia e Silva, 2006) 
 
Objetivos 
Desenvolver o domínio no cálculo mental usando a operação de 
Multiplicação de Relativos com sinais diferentes; resolver operações 
entre Multiplicação com números relativos com sinais diferentes e 
fixar a regra redescoberta de Multiplicação de Relativos com sinais 
diferentes. 
 
Este jogo é constituído de: 
 36 cartas de baralho confeccionadas de tal forma que de duas a 

duas formem operação e resultado envolvendo adição de 
relativos com sinais diferentes, cuja dificuldade deverá 
corresponder ao nível de aprendizagem da turma; 
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Modelo 

 
 

REGRAS PARA JOGAR: 
 

 O alunos serão organizados em grupos de 4, mas jogarão 
individualmente; 

 Cada aluno recebe 6 cartas, e a que sobra fica no centro da mesa 
virada para baixo; 

 O primeiro jogador escolhido pelo grupo compra uma carta da 
mesa e descarta uma carta que esteja em sua mão, em seguida o 
próximo jogador ou pega, da mesa, o descarte feito ou compra 
uma carta no monte de sobra, sempre descartando uma carta que 
não lhe serve. 

 Cada par formado deve ser colocado virado para cima sobre da 
mesa; 

 Ganhará o jogo o aluno que formar primeiro três pares 
corretamente. 

 
Material utilizado para confecção do jogo 
 

As peças são confeccionadas em papel mais resistente, tipo 
papel cartão depois plastificadas. As operações são criadas de acordo 
com o nível da turma.  
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USO DA CALCULADORA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 
 
Segundo os PCN de matemática (2000, p. 46) 
 

Estudos e experiências evidenciam que a calculadora é um 
instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino de 
Matemática. A justificativa para essa visão é o fato de que ela 
pode ser usada como um instrumento motivador na realização 
de tarefas exploratórias e de investigação. Além disso, ela abre 
novas possibilidades educativas, como a de levar o aluno a 
perceber a importância do uso dos meios tecnológicos 
disponíveis na sociedade contemporânea. A calculadora é 
também um recurso para verificação de resultados, correção de 
erros, podendo ser um valioso instrumento de auto-avaliação.  

 

Apresentamos então, um breve resumo de algumas das 
investigações que já foram realizadas na área da Educação 
Matemática, por pesquisadores de Belém/PA e de outras regiões 
brasileiras, sobre o uso da calculadora no ensino de conteúdos 
matemáticos, apontando algumas possibilidades e desafios do uso 
desta ferramenta em sala de aula. São elas: 

 
Pesquisa realizada por Schiffl (2006), desenvolvida com 

professores licenciados da rede pública e estadual, alunos do ensino 
fundamental (8º ano) e alunos do curso de licenciatura em 
matemática, todos da rede pública de ensino, no interior do Rio 
grande do Sul e versava sobre o uso da calculadora em aulas de 
matemática, aliando a calculadora e o calculo mental para o ensino 
de juros simples e composto obtendo bons resultados. A pesquisa 
também revelou que este instrumento é bem aceito entre alunos e 
acadêmicos e pouco aceito entre professores já atuante. O que indica 
que esforços ainda precisam ser feitos para mudar algumas 
concepções que ainda hoje são forte entre os professores sobre o 
uso desta ferramenta. 
 

Jucá (2008) investigou a eficácia do desenvolvimento de um 
conjunto de atividades com a calculadora e jogos no ensino das 
operações com números decimais, com uma turma de 5ª série de 
uma escola pública estadual em Belém/PA, cujos resultados 
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mostraram que os alunos apresentaram um aumento na 
compreensão das regras dos números decimais, principalmente, nas 
operações de adição e subtração, concluindo que a metodologia 
aplicada favoreceu o aprendizado das regras das operações com 
estes números. 

 
A pesquisa de Rubio (2003) cujo estudo versava sobre as 

possibilidades e desafios encontrados para a introdução da 
calculadora nas aulas de matemáticas no Ensino fundamental, tendo 
como um dos objetivos a discussão e formulação de situação que 
pudessem favorecer o uso didático da calculadora no processo 
ensino-aprendizagem em sala de aula. O estudo foi desenvolvido com 
uma turma de 4ª série do ensino fundamental (atual 5º ano) na 
cidade de Marília. Dentre as possibilidades apontadas pela autora 
está a utilização da calculadora como instrumento que possibilite a 
resolução de situações-problemas sabendo validar estratégias e 
resultados. Em relação aos desafios a autora diz que o maior deles é 
a capacitação dos professores para saberem como bem usar a 
calculadora em proveito do aprendizado. 

 
Segundo BORBA e SELVA (2010, p.17): 

 

Bons usos dessa ferramenta só serão possíveis se o(a) 
professor(a) conceber a calculadora como uma ferramenta 
potente que pode auxiliá-lo nas atividades de sala de aula, no 
sentido de proporcionar ricos aprendizados matemáticos a seus 
alunos. 
 

Portanto, é fundamental que o professor conheça a 
calculadora e saiba como utilizá-la de forma a favorecer o 
desenvolvimento do raciocínio e consequentemente facilitar o 
aprendizado. 

 
Borba e Selva (2010) cita ainda algumas situações nas 

quais pode ser utilizada a calculadora, são elas: pensar sobre 
relações numéricas (atividade: a tecla quebrada); estimular o 
trabalho com expressões matemáticas envolvendo as quatro 
operações e discussão das regras que as envolve, conferir resultados 
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e comparar diferentes formas de procedimento e estratégias 
utilizadas na resolução dos problemas, dentre outras. 
 

Outro estudo bastante interessante sobre o uso da 
calculadora em sala de aula foi o desenvolvido por Alves; Sá e 
Barros Neto (2009), na cidade de Belém, que desenvolveram uma 
máquina de calcular virtual que possibilitará o ensino das operações 
com frações, já que permite a representação das frações na sua 
forma natural. Eles acreditam que o uso desta calculadora, se 
vinculada a uma metodologia voltada para a resolução de problemas, 
poderá ampliar a autoestima, autonomia e habilidades dos alunos 
quanto aos cálculos com frações, fazendo com que os alunos se 
sintam “mais independentes e motivados na busca de soluções de 
novos problemas e conhecimentos” (ALVES; SÁ E BARROS NETO, 
2009, p. 123). 

 
Como podemos notar são diversos os estudos sobre números 

relativos e uso da calculadora que vem sendo desenvolvidos 
buscando melhorar o processo ensino-aprendizagem deste e de 
outros conteúdos matemáticos que apresentam dificuldades para os 
alunos. 

 
Deste modo, apresentamos aqui a metodologia desenvolvida 

por nós, construída para o ensino das operações com números 
relativos por meio de atividades aliada ao uso da calculadora, 
desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental da rede pública 
estadual da cidade de Belém, no ano de 2009. 
 
 
ENSINO DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS COM A 
CALCULADORA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR 

 
A proposta metodológica que iremos apresentar trata da 

realização de atividades organizadas para trabalhar o ensino das 
operações com números inteiros tendo a calculadora como 
instrumento facilitador para no ensino das regras de sinais usadas no 
desenvolvimento de tais operações. Assim como Silva (2006), 
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também acreditamos que a introdução desta ferramenta no ensino 
das operações com números relativos pode proporcionar resultados 
bastante satisfatórios no que se refere ao aprendizado deste 
conteúdo. Nosso objetivo ao desenvolver esta proposta era verificar 
se o ensino por meio de atividades, desenvolvidas com o auxilio da 
calculadora, permitiria ao aluno descobri e enunciar as regras usadas 
nas operações com números inteiros. 

 
 O estudo foi realizado em uma escola pública estadual 

localizada no bairro de Val-de-Cans  e contou com a participação de 
32 alunos da 6ª série do ensino fundamental (atual 7º ano). Foram 
trabalhadas atividades para as operações aditivas e multiplicativas 
com números relativos. A seqüência de ensino foi desenvolvida por 
meio de um pré-teste, para verificar o que os alunos conheciam 
sobre o assunto; aplicação das atividades e pós-teste, para verificar a 
evolução dos alunos. 
 
METODOLOGIA 
 

Foram construídos dois grupos de atividades, conforme 
descrito abaixo: 
 
Grupo 1: Atividades aditivas 
 Atividade de adição de números relativos com sinais iguais; 
 Atividade de adição de números relativos com sinais diferentes; 
 Atividade de adição de simétricos 

 

 
Grupo 2: Atividades multiplicativas 

 

 Atividade de multiplicação com números relativos de sinais iguais; 
 Atividade de multiplicação com números relativos de sinais 

diferentes; 
 
PROCEDIMENTO USADO: 

Os alunos foram divididos em grupos de três, sendo entregue 
uma calculadora comum a cada grupo e uma folha de atividade por 
vez.  
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Era solicitado que eles resolvessem as questões da atividade 
usando a calculadora e anotassem ao lado da questão, o resultado. 

 
Após resolverem todas as questões era pedido que 

observassem as questões e os resultados encontrados para que 
pudessem perceber a regularidade apresentada. Em seguida era 
pedido que conversassem e escrevessem a regra referente ao 
conteúdo da atividade.  

 
Ao final o grupo escrevia a sua conclusão sobre a regra. 
 
Após a conclusão recolhíamos as atividades e socializávamos 

as respostas, sistematizando as regras referentes a cada operação, a 
partir do que haviam concluído. 
 
 
 
A CALCULADORA USADA 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
A1: ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS DE SINAIS IGUAIS 

 

 Objetivo: Descobrir uma regra para calcular adição de números 
com o mesmo sinal  

 

     PROCEDIMENTO: 
  Sinal        N°       =        Sinal         Outro N°        =  

 

 Usando o procedimento acima, calcule na calculadora: 
1) +4 + 7 = 
2) -3 -5 = 
3) +7 + 5 = 
4) -8 -3 = 
5) +9 + 1 = 
6) -5 -5 = 
7) 3 + 3 = 
8) -8 - 6 = 
9) 9 + 7 = 
10) -6 - 9 = 

 Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a 
máquina de calcular 

 

 Conclusão: 
 

Nesta primeira atividade percebemos que os alunos não 
tiveram dificuldades para descobrirem a regra, porém observamos 
que alguns alunos apresentavam dificuldades para registrar através 
da escrita, a sua descoberta.  

 
Algumas conclusões escritas pelos grupos: 
 

“para nós resolvermos precisamos usar a calculadora, se 
fizermos ex: +4 +7 = 11, a mesma coisa acontece se 
colocarmos -4 -7 é igual a 11.” 
 

“usando os sinais de trás pra frente.” 
“acabamos de concluir que usando o módulo a gente pode 
somar a mesma soma usando o módulo sem a calculadora.” 
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“nós somamos todos os números mais só quando os dois 
números são negativos aparece o sinal de menos.” (Silva, 2006, 
p. 38) 

 

 
A2: ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS DE SINAIS DIFERENTES 
 

 

 Objetivo: Descobrir uma regra para calcular adição de 
números com sinais diferentes  

 

 PROCEDIMENTO: 
 Sinal        N°        =        Sinal        Outro N°         =  

 

 Usando o procedimento acima, calcule na calculadora: 
1) + 7 - 4 = 
2) +9 -7 = 
3) +6 -8 = 
4) +5 -9 = 
5) -9 + 1 = 
6) -8 + 5 = 
7) -4 + 6 = 
8) -3 + 7 = 
9) - 12 + 7 = 
10) 10 - 6 = 

 Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a 
máquina de calcular 

 

 Conclusão: 
 
Nesta atividade, quando pedimos para descobrirem uma 

maneira de obter os resultados sem usar a calculadora muitos 
responderam que não sabiam fazer, outros disseram que bastava 
trocar os sinais e fazer como uma conta de menos. Então precisamos 
intervir chamando a atenção dos alunos para que observassem 
cuidadosamente o que acontecia com os números e com os sinais 
dos resultados toda vez que calculavam na máquina a soma de um 
número negativo com um número positivo, daí então começaram a 
escrever suas conclusões: 
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“Agente entendeu que para dar o resultado temos que colocar 
o sinal maior.”  
 

“usando o sinal de menos podemos subtrair as contas sem usar 
a máquina de calcular e dá o mesmo resultado.” 
“quando os sinais são de mais ou de menos nós muda para 
menos e o de menos para o de mais” 
 

“nós entendemos que quando tem sinal de mais e de menos a 
gente tem que fazer uma conta de menos, mais no final a 
gente coloca o sinal do número que for maior.” (SILVA, 2006, 
p. 39-40) 

 
A3: ADIÇÃO DE NÚMEROS SIMÉTRICOS 

 

 Objetivo: Descobrir uma regra para calcular adição de 
números simétricos. 

 

 PROCEDIMENTO: 
 Sinal        N°        =       Sinal         Outro N°         =  

 

 Usando o procedimento acima, calcule na calculadora: 
1) +4 - 4 = 
2) -3 +3 = 
3) -7 + 7 = 
4) +8 - 8 = 
5) 9 - 9 = 
6) +5 -5 = 
7) -3 + 3 = 
8) -8 + 8 = 
9) 7 - 7 = 
10) -6 + 6 = 

 Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a 
máquina de calcular. 

 

 Conclusão: 
 
Nesta atividade os alunos perceberam sem dificuldades que 

ao adicionar números simétricos, a soma era sempre zero. 
 
Algumas de suas conclusões: 
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“a conclusão é que todas as contas são iguais a 0.” 
 

“porque todos são iguais e os sinais não são iguais vai da zero.” 
 

“a conclusão foi todas as questões do mesmo número e os 
sinais diferentes como de mais ou menos que todos dão zero.” 

 

“porque os números são iguais, porque os sinais são 
diferentes.” (SILVA, 2006, p. 42) 

 
A4: MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS DE SINAIS IGUAIS 

 

 Objetivo: Descobrir uma regra para calcular multiplicação de 
números de sinais iguais  

 

PROCEDIMENTO:  
Sinal    N°    M+    On/Ce     Sinal     Outro N°    x     MRC       = 

 

 Usando o procedimento acima, calcule na calculadora: 
1)  (+4) . (+6) = 
2) (+3) . (+7) = 
3) (+ 8) . (+5) = 
4) (+10) . (+2) = 
5) (- 7) . (- 4) = 
6) (- 10) . (- 3) = 
7) (- 5) . (- 8) = 
8) (- 2) . (- 6) = 
9) (+3) . 0 = 
10) 0 . (+7) = 
11) (-5) . 0 = 

 

 Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a 
máquina de calcular 

 

 Conclusão:  
 
O fato dos estudantes já possuírem uma assimilação maior da 

proposta das atividades, devido às experiências anteriores, nos 
pareceu ser a razão pela qual apresentaram certa facilidade em 
perceber mais rapidamente a “regra de sinais” proposta nesta 
atividade. 
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Segundo Silva (2006, p.45), algumas das conclusões escrita 
por eles: 

 

“é só multiplicar e colocar o sinal (+)”; 
“que todos obtém o mesmo sinal de (+)”; 
“quando usamos os dois sinais iguais calculamos o +”; 
“todos os sinais iguais dá sempre sinais positivos”; 
“quando os sinais são iguais da o mesmo sinal quando sendo 
positivo, quando negativo o sinal dá positivo”. 
  

A5: MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS DE SINAIS DIFERENTES 
 

Objetivo: Descobrir uma regra para calcular multiplicação de 
números de sinais diferentes 

 

PROCEDIMENTO:  
Sinal    N°    M+    On/Ce    Sinal    Outro N°    x    MRC     = 

 
 Usando o procedimento acima , calcule 

na calculadora: 
 
1) (+6) . (- 3) = 
2) ( 5 ) . (- 4) = 
3) (+ 2) . (- 8) = 
4) ( 3 ) . (- 6) = 
5) (- 8) . (+ 2) = 
6) (- 5) . ( 3) = 
7) (- 7) . (+ 9) = 
8) (- 6) . ( 7) = 
9) (+4) . 0 = 
10)  0 . (+2) = 
11) (-9) . 0 = 
12)  0 . (-5) = 
 Descubra uma maneira de obter os 

resultados sem usar a máquina de calcular 
 Conclusão:  

  
 Nesta atividade observamos que os alunos foram bem 

rápidos na percepção da regra, porém a inclusão das multiplicações 
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por zero junto com as demais ocasionou algumas dúvidas em alguns 
alunos, por isso recomendamos que seja construída atividade 
específica para multiplicação com zero, assim será possível os alunos 
perceberem a relação existente neste tipo de operação. 

  
Conclusões escritas pelos alunos: 
 

“o que acontece é que tivemos um só sinal, menos”; 
“porque os sinais diferentes dão sempre negativo”; 
“a maneira de se obter o resultado sem usar a calculadora é só 
multiplicar os números, ex: (-3) x (+5) = -15. Todos os 
números deram menos, na maioria dos resultados”; 
“aconteceu que todos os sinais deu negativo”; 
“quase todos os números estão ficando negativo quando 
multiplicar com zero o sinal é zero”; 
“tira o sinal de + e – e multiplica e o resultado sempre será 
menos”; 
“resolvemos de trás para frente, primeiros os números 
negativos”; 
“todos os números estão ficando negativos porque o zero não 
tem sinal” (SILVA, 2006, p.47) 

 

Consideramos importante registrar que após a realização de 
cada grupo de atividades era trabalhado com os alunos atividades de 
fixação por meio de jogos construídos para este fim.  
 
 
OS RESULTADOS 
 

 A análise do quadro comparativo entre pré-teste e pós-teste, 
apresentado abaixo, revelou que em relação ao item acerto, houve 
um aumento expressivo do número de alunos que fizeram 
corretamente as questões no segundo momento (pós-teste) e 
cometeram erro no primeiro (pré-teste), em alguns casos como nas 
questões 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, o aumento chegou a quase 100%. 

 
Quanto ao item erro, pudemos notar que em todos os casos, 

houve uma diminuição do número de alunos que no pré-teste haviam 
errado as questões, não tão expressiva quanto no item acerto, porém 
não menos significativo. 
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No entanto, foi o item não fez que apresentou a maior 
diferença entre o pré-teste e o pós-teste, sendo no segundo caso 
quase 100% nulo, salvo nas questões “-6 +6” e “(+4) . (+5)” que 
ainda apresentaram um aluno que não as resolveu. Este resultado 
indicou para nós, que os alunos já se sentiam capazes para resolver 
as questões, ou seja, sentiam que já possuíam conhecimento para 
isto evitando desta forma que ignorassem as questões, como 
aconteceu no primeiro momento.  
 
Quadro comparativo entre os resultados obtidos no pré-teste 
e no pós-teste 
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Estes resultados, aliados a leitura das conclusões escritas 

pelos alunos e as observações feitas durante o desenvolvimento das 
atividades demonstram que houve uma melhora significativa do 
desempenho dos alunos apontando que esta metodologia pode ser 
uma boa alternativa de ensino para o favorecimento do aprendizado 
deste conteúdo. 

 
Em nossa avaliação, um dos aspectos positivos desta 

experiência foi a receptividade dos alunos ao que estávamos 
ensinando. Mostraram-se motivados e concentrados na tentativa de 
descobrir qual era a regra que a máquina de calcular apresentava, 
discutiam os resultados, perguntavam e esforçavam-se em elaborar 
uma conclusão para suas atividades, o que normalmente não 
aconteceria se tivéssemos trabalhado esse assunto apenas com o 
auxilio do quadro e do livro didático.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   
O ensino de matemática tem provocado muitas discussões e 

mudanças ao longo dos séculos, especialmente a partir do século XX, 
com o início do “movimento” da Educação Matemática. No entanto, 
muitas coisas ainda continuam iguais dentro da sala de aula, 
sabemos que existem muitos fatores que contribuem para isto, no 
entanto acreditamos que alguns destes podem ser revertidos a 
medida que nos propomos a isto. 

 
Para Fennema e Franke (1992) 
  

Se quisermos alterar o que se passa nas escolas não basta 
mudar os currículos, publicar materiais de apoio e etc. Tudo 
isto é mediado pelo professor, mais precisamente através das 
suas crenças e concepções sobre como organizar a sala de aula 
de modo a promover a aprendizagem da matemática, sobre a 
sua própria relação com a matemática ou sobre a sua natureza. 
(FENNEMA E FRANKE, 1992 apud ZERRAZINA, 2003, p.68) 
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Como se vê o professor tem papel fundamental no processo 
das transformação que devem ocorre em sala de aula, é preciso 
então ultrapassar os obstáculos que se colocam a nossa frente se 
quisermos oferecer um ensino de qualidade à nossos alunos, na 
esperança de se tornarem cidadãos capazes de contribuir para a 
construção de uma sociedade melhor para se viver. 

 
Neste sentido o que tentamos apresentar aqui foi a 

socialização de alternativa metodológica para o ensino de números 
inteiros, que acreditamos, podem perfeitamente ser utilizadas com os 
alunos em sala de aula. Esperamos que estas alternativas e os 
referenciais indicados aqui possam contribuir para a melhoria da 
prática docente de outros professores e consequentemente, para a 
melhoria do aprendizado de nossos alunos no que se refere ao ensino 
de matemática.   
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