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Resumo:

Neste trabalho tem-se por objetivo identificar se e como é apresentado nas cinco coleções de
matemática do 7º ano do ensino fundamental mais distribuídas do PNLD (2017), as abordagens
metodológicas sobre o uso dos jogos no capítulo de números inteiros e no manual do professor.
Além disso, também foram analisadas as informações sobre os jogos nas resenhas do guia de livro
didático (Brasil, 2017). O entendimento do livro didático foi adotado a partir de Freitas (2009), dos
jogos em Souza (2015) e nos PCN de Matemática (BRASIL, 1998), esse ultimo também utilizado
para o conceito de números inteiros. A partir dos resultados, foi identificado a apresentação de quatro
jogos envolvendo o conteúdo de números inteiros, dois no manual do professor e dois no capítulo de
números inteiros.

Abstract:

This paper aims to identify if and how it is presented in the five math collections of the 7th grade of
PNLD (2017), the methodological approaches on the use of games in the chapter of integers and in
the teacher&39;s manual . In addition, information about the games was also analyzed in the book
guide book reviews (Brazil, 2017). The understanding of the textbook was adopted from Freitas
(2009), the games in Souza (2015) and in the Mathematics PCN (BRASIL, 1998), the latter also used
for the concept of integers. From the results, it was identified the presentation of four games
involving the content of integers, two in the teacher&39;s manual and two in the chapter of integers.

resumen:

Este documento tiene como objetivo identificar si y cómo se presenta en las cinco colecciones de
matemáticas del 7º grado de PNLD (2017), los enfoques metodológicos sobre el uso de juegos en el
capítulo de enteros y en el manual del profesor. . Además, la información sobre los juegos también se
analizó en la guía del libro reseñas de libros (Brasil, 2017). La comprensión del libro de texto se
adoptó de Freitas (2009), los juegos en Souza (2015) y en Matemáticas PCN (BRASIL, 1998), este
último también se utilizó para el concepto de enteros. A partir de los resultados, se identificó la
presentación de cuatro juegos que involucran el contenido de números enteros, dos en el manual del
maestro y dos en el capítulo de números enteros.
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Introdução

Neste trabalho é apresentado como tema “Livro didático: prescrições metodológicas sobre o uso de
jogos para o conteúdo de números inteiros”. A escolha para o desenvolvimento do mesmo está
associado com a disciplina “O livro didático no ensino de ciências e matemática”[i] a qual o autor foi
aluno.

O motivo sobre a busca pelos jogos esteve relacionado com o desenvolvimento desse recurso, com
os alunos, em aulas de Matemática lecionadas pelo autor, já que de acordo com Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN – Matemática (BRASIL, 1998).

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes -
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica,
da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o
resultado não é satisfatório - necessárias para aprendizagem da Matemática
(BRASIL, 1998, p. 47).

A preferência em relação aos números inteiros, esteve associado ao grau de dificuldades dos alunos
na compreensão de resolução de atividades envolvendo números inteiros que foi identificado pelo
autor ao ensinar alunos tanto do ensino fundamental maior, a partir do 7º ano, quando do ensino
médio e pelo fato de ser tão presente no cotidiano dos alunos, sobre aspectos que envolvem o
dinheiro (débito e crédito), temperaturas, altitudes, etc.

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. As
primeiras abordagens dos inteiros podem apoiar-se nas idéias 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)

Ainda, segundo Brasil (1998), seu estudo não deve restringir-se apenas nas observações citadas
acima, mas, que deve ser introduzida com mais situações problemas para que haja uma maior
compreensão do aluno ao seu entendimento e lhe permita refletir sobre as regras do cálculo e
aplicação das propriedades com os naturais.

Além disso, por já ter tido a oportunidade de elaborar trabalhos que o livro didático de Matemática
foi usado como fonte para alcança seus resultados. Pois ele é um dos recursos mais pertinentes em
sala de aula, utilizado tanto por alunos quanto por professores, e de fundamental importância para a
aprendizagem dos alunos, ressaltando ainda que segundo o Guia de Livro Didático (BRASIL, 2017),
posto no Programa Nacional do Livro didático (PNLD, 2017), o livro didático auxiliar nas tarefas
dos docentes.

Para este trabalho, é utilizado como entendimento do livro didático, as informações apresentadas por
Freitas (2009) que ressalva.

[...] Livro didático é, portanto, um artefato impresso em papel, que veicula
imagens e textos em formação linear e sequencial, planejado, organizado e
produzido especificamente para uso em situações didáticas, envolvendo
predominantemente alunos e professores, e que tem a função de transmitir
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saberes circunscritos a uma disciplina escolar. Essa é a imagem que faço
quando penso em livro didático. (FREITAS, 2009, p. 2)

Assim, por meio de leituras e discursões sobre o livro didático na disciplina do mestrado, cursada e
já mencionada, surgiu mais conhecimento sobre esse recurso a partir do Guia de Livro Didático
(BRASIL, 2017)[ii], que expõem sua importância, orientações didáticas pedagógicas para o docente,
critérios para escolha de livros e quantidades selecionadas por cada componente curricular, no PNLD
(2017).

Refletindo sobre essas possibilidades do guia e das justificativas salientadas sobre a escolha do tema,
foi buscado como problemática para este trabalho, a seguinte pergunta: será que existe atividades nos
livros didáticos de Matemática do 7º ano do ensino fundamental aprovados no PNLD (2017),
envolvendo o uso de jogos com orientações, tanto no capítulo de números inteiros quanto no manual
do professor, para que o mesmo possa desenvolver/aplicar com seus alunos?

Contudo, foi identificada a aprovação de onze coleções de livros didáticos de Matemática, para o
ensino fundamental maior, no Guia de Livro Didático (BRASIL, 2017) posto no PNLD (2017). Para
tanto, foi adotado como critério escolher somente as cinco coleções mais distribuídas do PNLD
(2017), identificados a partir de dados estatísticos por estados no site do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, e seguem na seguinte ordem: “Praticando Matemática”
“Vontade de saber Matemática”, “Matemática – Compreensão e Prática”, “Projeto Teláris
Matemática” e “Matemática – Bianchini”.

Em vista isto, é apontado como objetivo identificar se e como é apresentado nas cinco coleções de
matemática do 7º ano do ensino fundamental mais distribuídas do PNLD 2017, as abordagens
metodológicas sobre o uso dos jogos no capítulo de números inteiros e no manual do professor.

Assim, para uma melhor sistematização deste trabalho, ele foi organizado em quatro tópicos
nomeados por: A apresentação de trabalhos que se aproximam da temática, uma apresentação das
fontes, orientações sobre o uso de jogos para auxiliar o professor no desenvolvimento metodológico
de suas atividades, orientações de atividades contendo o uso de jogos para o desenvolvimento do
conteúdo dos números inteiros e considerações.

A apresentação de trabalhos que se aproximam da temática

Neste tópico é apresentado trabalhos que pesquisaram sobre o conteúdo de números inteiros e que
desenvolveram atividades, em sala de aula, envolvendo jogos e recursos manipuláveis. Eles são
destacados no quadro 01 a seguir.

Quadro 01: Trabalhos que pesquisaram sobre os números inteiros

Título Autor Objetivo

Explorando os números
inteiros por meio dos
jogos matemáticos

Lizete da Silva
Perecin. Daniel de
Lima. (2014)

Aliar os jogos manipulativos ao processo do
ensino da Matemática, proporcionando dessa
forma um ambiente de aprendizagem favorável
a exploração dos conceitos dos números
inteiros, desenvolvendo habilidades de
raciocínio, concentração, organização e
criatividade.

Estudando dificuldades
na compreensão de
números inteiros.

Julio César
Meistes. (2009)

Analisar uma proposta diferenciada para sanar
algumas dificuldades na operação com os
números inteiros.
Compartilhar discussões a respeito das
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Atividades Interativas
para a Construção do
Campo Conceitual dos
Números Inteiros

Márcia Bárbara
Bini; et-al. (2008)

dificuldades de aprendizagem em Matemática.
Confirmam-se essas dificuldades por meio de
dados do INEP e procura-se apresentar as
atividades interativas como uma sugestão para
enfrentar tal situação, tentando melhorar pelo
menos o que está ao alcance da escola.

Fonte: Trabalhos encontrados na internet.

A pesquisa realizada por Perecin e Lima (2014), foi a partir de uma implementação de um Projeto de
Intervenção Pedagógica, desenvolvido com os alunos do 7º ano do ensino fundamental e o jogo
utilizado como metodologia para ensinar os números inteiros foi o “Gira – gira dos inteiros”.

Concluíram em sua pesquisa que com o desenvolvimento do jogo “Gira – gira”, utilizado como
recurso, os alunos passaram a ficar mais interessados e se envolver com o conteúdo números inteiros,
ficando motivados, trocando experiências, discutindo resultados e propostas.

Destacando assim, a importância que os jogos possuem ao serem utilizados como uma ferramenta
para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O qual eles ressalvam ainda que se forem
utilizados no conteúdo de números inteiros a partir da resolução de problemas, o jogo, apresentará
excelentes resultados para o processo de aprendizagem dos discentes.

Os jogos também são utilizados no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Meister (2009),
mencionado no quadro 01, que além de analisar as dificuldades dos alunos a respeito dos números
inteiros, buscou descrever três propostas para auxiliar os professores no ensino deste conteúdo.
Apresentou o jogo das varetas e as atividades que envolvem recursos manipuláveis, uma com o uso
de cartas para representar números inteiros e um quebra cabeça. Todos eles envolvendo o conteúdo
ressaltado.

Sobre o entendimento de recursos manipuláveis Souza (2015), ressalta que é semelhante ao do jogo,
podendo assim, também produzir uma contribuição na aprendizagem dos alunos, no qual, os
mesmos, determinará os resultados dos problemas matemáticos por meio da manipulação. Porém, a
diferença entre os jogos e recursos manipuláveis, é que jogos, além de regras possuem ganhadores e
perdedores.

O desenvolvimento das atividades foi realizado em duas turmas diferentes da 6ª série, hoje nomeada
como 7º ano do ensino fundamental, e segundo os dados da pesquisa o autor concluiu que, foi
possível identificar no relato de alunos e no desenvolvimento da atividade aplicada com eles que
houve confusões entre as regras de sinais. Contudo, eles melhoraram no decorrer do jogo suas
habilidades de operar com adições e subtrações por meio da atividade proposta. Salientando ainda
que.

Pode-se perceber que o jogo, como alternativa para mudar o modo como se
ensina este conteúdo, trouxe um retorno satisfatório com relação ao
entendimento que os alunos apresentaram ao final da atividade sobre as
operações que desenvolveram. (MEISTER, 2009, p. 50)

Esse resultado também é encontrado em um das considerações do artigo de Bini et-al (2008) que foi
originado a partir de uma dissertação de mestrado, o qual as atividades apresentadas e desenvolvidas
com alunos foram: atividade interativa “Labirinto Relativo”, “Baralho dos Números Inteiros”,
desafios de completar pirâmides, Quebra-cabeça-triangular, todas elas envolvendo o conteúdo já
destacado. Uma das considerações destacadas pelos autores foi:

Queremos deixar claro que novos conceitos foram sendo agregados ao
conceito de organização dos números inteiros, envolvendo conceitos do
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cotidiano, como localização distância entre objetos, de forma a validar a
importância do estudo que estava sendo feito para a vida dos alunos. O
trabalho desenvolvido contribuiu para que a grande maioria dos estudantes
conseguisse construir de maneira significativa o conceito de reta numérica.
(BINI; et-al, 2008, p. 12 - 13)

Ressaltaram ainda que o interesse dos alunos pelas atividades, como jogos, contribuiu para a
participação de todos e que eles reforçaram a preferencia em aulas com dinâmicas e interativas.
Sobre os jogos, (BINI; et-al, 2008, p. 7) defendem que “A hipótese é que jogos e desafios em sala de
aula podem promover uma mudança, se forem adequadamente trabalhados”.

A respeito disso, Souza (2015) ressalva que os jogos são recursos que devem ser usados com fins
didáticos e não utilizados somente sem nenhuma conexão com o conteúdo matemático, já que, isto
não melhorará no ensino da Matemática. Assim, é importante exercer a união entre o jogo e o
conteúdo matemático.

Portanto, a partir das leituras destacadas neste tópico, foi possível identificar que o desenvolvimento
de atividades de matemática do conteúdo de números inteiros realizadas em sala de aula, envolvendo
o uso de jogos, pode contribuir para a construção do desenvolvimento cógnito da aprendizagem dos
alunos, a partir de desafios que os fazem com que busquem estratégias de resoluções para saná-las,
elaborando até propostas. Destacando ainda, a interação entre eles que gera discursões, melhorando
assim suas habilidades e compreendendo mais o conteúdo. Tendo em vista esses resultados, o
próximo tópico faz uma breve apresentação das fontes.

Uma apresentação das fontes

Neste tópico é explicitadas informações sobre os livros didáticos de Matemática presente no guia de
livro didático (BRASIL, 2017) posto no PNLD (2017) que foram selecionados como fonte para esta
pesquisa. Sendo eles: “Praticando Matemática”, “Vontade de saber Matemática”, “Matemática –
Compreensão e Prática”, “Projeto Teláris Matemática” e “Matemática – Bianchini”.

No guia de livro didático (BRASIL, 2017) é apresentado uma resenha de cada uma das obras do
PNLD (2017), para que o professor possua uma visão geral, sobre a abordagem dos conteúdos,
metodologias, contextualização, manual do professor, etc.

É por meio dessas informações que é observado neste artigo, se as coleções estudadas nesta pesquisa
apresentam uso de jogos tanto no livro do aluno quanto no manual do professor, assim como suas
orientações, principalmente em aspectos relacionados com o conteúdo de números inteiros.

O Manual do Professor deve se constituir em um material diferenciado do
livro do estudante e deve visar à orientação dos docentes para o uso adequado
da coleção, constituindo-se, ainda, em um instrumento de complementação
didático-pedagógica e atualização para o docente. (BRASIL, 2017, p.16)

Ressaltando ainda que o manual do professor tem a função de “Orientar o professor para o uso
adequado da coleção, inclusive no que se refere às estratégias e recursos de ensino a serem
empregados.” (BRASIL, 2017, p. 17).

Ainda, através da analise realizada a partir do guia de livro didático (Brasil, 2017), o autor buscou
identificar por meio das resenhas ressaltas, se há alguma apresentação de jogos nos livros estudados
aqui. Essas informações são expostas no quadro 02.

Quadro 02: Informações sobre jogos nas resenhas apresentadas pelo Guia de livro didático (BRASIL,
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2017)

Livro didático de Matemática Nota envolvendo jogos nas resenhas do livro
didático de Matemática.

Praticando matemática

[...]. O uso de jogos e de instrumentos de
desenhos é, igualmente, incentivado. Porém,
eles são pouco utilizados em atividades de
construção do conhecimento matemático.
(BRASIL, 2017, p. 62)

Vontade de Saber – Matemática
São raras as utilizações de materiais concretos
para auxiliar na aprendizagem. (BRASIL,
2017, p. 134)

Matemática - Compreensão e Prática
O uso de jogos e de recursos tecnológicos é
sugerido apenas no manual do professor.
(BRASIL, 2017, p. 83)

Projeto Teláris - Matemática

Na coleção, os livros são estruturados em
unidades, divididas em capítulos. [...]. Outras
seções aparecem ao longo dos capítulos: jogos;
conexões; exercícios e problemas; desafios;
bate-papo; você sabia?; explorar e descobrir;
curiosidade matemática; leitura e raciocínio
lógico. [...].(BRASIL, 2017, p. 85-86)

Matemática – Bianchini

Alguns capítulos trazem as seguintes seções
especiais: pense mais um pouco...,[...]; e
diversificando, na qual há jogos, aplicações de
alguns conceitos trabalhados e desafios.
(BRASIL, 2017, p. 108)

Fonte: Dados encontrados a partir do Guia de livro didático (BRASIL, 2017)

Diante do quadro 02, foi possível identificar a partir dos dados das resenhas que os autores
informaram sobre o uso de jogos, em quatro das cinco coleções, que estão presente em seções de
capítulos do livro didático de Matemática e no manual do professor. Já na obra “Vontade de Saber
Matemática”, apesar de não possuir a palavra jogo, o mesmo pode ser introduzido nos matérias
concretos. Contudo, a ênfase da na resenha é que sua utilização é rara.

Dando continuidade a apresentação das obras selecionadas para este trabalho, é exposto no quadro
03, informações sobre a quantidade de capítulos de cada uma delas, assim como, em qual deles
encontra-se o de números inteiros.

Quadro 03: Distribuição dos conteúdos em capítulos por cada obra do 7º ano do ensino fundamental

Título do livro Autor
Distribuição dos
conteúdos por
capítulos

Números
inteiros

Praticando Matemática Álvaro Andrini e Maria José
Vasconcellos, 2015.

11 unidades. 3 capítulo

Vontade de Saber
Matemática

Joamir Souza

Patricia Moreno Pataro
12 capítulos 4 capítulo

Matemática
compreensão e prática Ênio Silveira 11 capítulos 1 capítulo

Projeto Teláris - Luiz Roberto Dante 9 capítulos 1 capítulo
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Matemática

Matemática – Bianchini Edwaldo Bianchini 10 capítulos 1 capítulo

Fonte: Quadro elaborado por meio das coleções aprovadas no PNLD (2017).

A partir do exposto é possível verificar que apenas dois dos cinco livros didáticos de Matemática não
iniciam o primeiro capítulo da obra com o conteúdo de números inteiro. Contudo, antes de
apresentarem o mesmo, fazem uma revisão dos conteúdos que são postos em sua coleção anterior, 6
ano do ensino fundamental, sendo informado os números naturais, frações e números demais, em
“Praticando Matemática, e Frações, números decimais e formas geométricas espaciais, em “Vontade
de Saber Matemática”

Em todas as apresentações dos capítulos que envolvem o conteúdo dos números inteiros é iniciado
com pequenos textos e imagens, que visam contextualizar e facilitar a compreensão do tema a ser
estudado.

Já tendo uma breve apresentação das coleções de livros didáticos de Matemática destacados neste
trabalho. No próximo tópico é apontado os resultados identificados em cada um deles sobre
orientações dos jogos, e deles envolvendo o conteúdo de números inteiros.

Orientações sobre o uso de jogos para auxiliar o professor no desenvolvimento metodológico de
suas atividades

Neste tópico é apresentado citações de autores dos livros didáticos de Matemática estudados nesta
pesquisa, a partir de algumas informações a respeito da importância do uso de jogos que são
prescritas no livro didático de Matemática no manual do professor para auxiliá-lo sobre a temática.
Elas são expostas no quadro 04 logo abaixo.

Quadro 04: Orientações sobre jogos prescritas no manual do professor

Livro didático Orientação sobre jogos no Manual do professor

Praticando Matemática

“Citamos a presença de jogos no livro didático e, em maior
quantidade, sugestões desse tipo de atividade neste manual do
professor. Entendemos que jogos propiciam o
desenvolvimento de aspectos atitudinais, como cooperação,
respeito às regras, aceitação da derrota, entre outros, além de
exercer a criatividade, a elaboração de estratégias e a
mobilização de conhecimento. Um jogo pode despertar a
curiosidade, o interesse por um assunto desenvolver e
aprofundar conceitos ou ser uma maneira mais agradável de
propor a exercitação de um conteúdo. Jogos também são
estratégias interessantes no preparo do aluno para resolver
problemas, [...].” (ANDRINI; VASCONCELLOS, 2015, p.
326)

Vontade de Saber Matemática

“os jogos são um recurso pedagógico eficaz na construção do
conhecimento matemático, cujo objetivo principal é fazer o
aluno gostar de aprender Matemática, destacando-lhe o
interesse e mudando a rotina das aulas. Eles devem ser
utilizados como um recurso facilitador para auxiliar nas
dificuldades que o aluno porventura apresente em algum
conteúdo.” (SOUZA; PARARO. 2015, p. 353)
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Matemática compreensão e
prática Não foram identificadas orientações sobre o uso de jogos.

Projeto Teláris - Matemática

No jogo, a interação entre os participantes produz
aprendizagem – muitas vezes, o que não se aprendeu em uma
aula ou em uma lição do livro é assimilado no momento
lúdico. Ao acompanhar as duplas ou equipes durante o jogo, o
professor poderá perceber as dificuldades que cada aluno tem
e, posteriormente, buscar saná-las. (DANTE, 2015, p.320)

Matemática – Bianchini

“[...], algumas unidades também apresentam jogos
desafiadores, já que a atividade lúdica na sala de aula tem sido
apontada como parte da estratégia de ensino, pois, além do
prazer inerente ao jogo, promove um efetivo desenvolvimento
cognitivo ao propiciar entre outros benefícios:

A introdução e (re)significação de conceitos;

A descoberta de estratégias de resolução de problemas;

O estímulo à tomada de decisões;

A interação social;

O conhecimento da própria forma de pensar.” (BIANCHINI,
2015, p. 284)

Fonte: Quadro elaborado por meio dos dados adquiridos nos livros didáticos de Matemática posto no
PNLD (2017)

Com base no quadro 04, foi possível verificar que apenas uma das obras não prescreve orientações
sobre os jogos no manual do professor. Porém, nas outras coleções é destacada pelos autores, a
importância que ele possui para o desenvolvimento cognitivo da aprendizagem dos alunos, fazendo
com que os mesmos, busquem estratégias, melhorando suas habilidades de raciocínio lógico, etc.
assim como, faz com que os alunos sintam-se mobilizados para aprender matemática por meio do
lúdico. Resultados como estes foram salientadas nas conclusões das pesquisas de Perecin e Lima
(2014), Meistes (2009) e Bini; et-al (2008), já mencionadas neste texto.

Essas informações apresentadas nas coleções são valiosas para o docente e por isso, devem ter
cuidado ao escrevê-las, já que segundo Souza (2015) a depender da forma como os autores dos livros
didáticos apresentam orientações sobre os jogos e os recursos manipuláveis para o professor, podem
motivá-los com a presença de tais atividades existentes no corpo do livro.

Vale ressaltar que essas leituras encontradas sobre os jogos foram salientadas no tópico anterior nas
citações das resenhas destacadas no guia de livro didático (BRASIL, 2017). E o que segue expõe
atividades que envolvem o uso de jogos por meio do conteúdo dos números inteiros.

Orientações de atividades contendo o uso de jogos para o desenvolvimento do conteúdo dos
números inteiros

Neste tópico é informado se existe e como é desenvolvido as atividades que envolvem o uso de
jogos, como recurso didático, no conteúdo de números inteiros, tanto na coleção do livro do aluno,
no capítulo de números inteiros, quanto no manual do professor, na parte referente a esta temática. A
informação do se é destacada na tabela 01 que segue

Tabela 01: Se existe jogos que envolvem o conteúdo de números inteiro
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Livro didático de
Matemática

Jogos no capítulo de números
inteiros referente ao manual
do professor

Jogos no capítulo de números
inteiros referente ao livro do
aluno

Praticando Matemática 1 0
Vontade de Saber
Matemática 1 0

Matemática Compreensão e
Prática 0[iii] 0

Projeto Teláris - Matemática 0 0
Matemática – Bianchini 0 2

Fonte: tabela elaborada a partir dos dados encontrados nos livros didáticos de Matemática posto no
PNLD (2017)

Por meio do exposto, é possível identificar que em duas obras não há atividades envolvendo o uso de
jogos para o docente trabalhar com o conteúdo de números inteiros. Contudo, apesar de não ser parte
do objetivo deste artigo, foi observado que no livro “Projeto Teláris – Matemática” do aluno há uma
atividade envolvendo dobraduras (recurso manipulável) no capítulo dos números inteiros. Além
disso, verificou-se que em todas as coleções existem atividades que utilizam o quadrado mágico,
elaborada para os alunos completarem de forma que seu resultado seja igual em todos os seus lados e
diagonais. Atividades de raciocínio parecidas como estas foram encontradas no trabalho de Bini et-al
(2008).

A seguir são apresentados em quadros, os jogos identificados em cada um dos livros didáticos de
Matemática que os contêm. Iniciando com a ordem estabelecida pela tabela 01. O quadro 05, expõe o
primeiro jogo.

Quadro 05: Jogo do livro “Praticando Matemática”

Obra: “Praticando Matemática” – Manual do professor

Jogo: o mestre somou!

Objetivo:

Trabalhar o cálculo mental de adições algébricas.

Material:

17 cartas numeradas de – 8 a até 8 para cada jogador (os alunos podem fazer as cartas em
papel – cartão);

Um relógio que marque segundos e um papel para anotar os pontos para o mestre.

Como jogar:

Os grupos devem ser formado por 4 alunos: 3 jogadores e o mestre.

Cada um dos 3 jogadores recebe do mestre o monte com 17 cartas e as coloca viradas para
baixo, a sua frente. Ao sinal do mestre, cada jogador retira uma carta de seu monte, sem
olhar a face dela, e a coloca na testa, virada para frente, de modo que só os outros
jogadores e o mestre possam vê-la. O mestre calcula a soma dos números nas cartas
expostas. A partir do momento em que ele proclamar o resultado, os jogadores devem
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adivinhar a sua carta com base na observação das cartas dos outros 2.

Exemplo:

O jogador vê as cartas – 5 e 7, cuja soma é 2. O mestre anuncia a soma – 6. Então, o
jogador só pode ter a carta – 8. Os jogadores têm 15 segundos para responder.

O mestre anota, confere as respostas e marca 1 ponto para quem acertar. O Jogo pode ser
aplicado também com o cálculo de produtos.

(ANDRINI; VASCONCELLOS, 2015, P. 346)

Fonte: Livro didático do 7º ano da coleção “Praticando Matemática” (ANDRINI;
VASCONCELLOS, 2015, P. 346)

Diante do exposto, nota-se que a partir desse jogo que envolve a adição algébrica dos números
inteiros, os alunos além de fixar e compreender melhor sobre o conteúdo, eles irão desenvolve
bastante seu raciocínio lógico durante o processo de descoberta do número estabelecido pela carta
escolhida.

O jogo é deixado pelos autores de forma bem explicativa com exemplos para ser mais bem entendido
pelo docente ao lê-lo, e ainda fácil de desenvolvê-lo por precisar somente de cartas que podem ser
produzidas pelos alunos e de apenas um relógio por grupo. O próximo é prescrito na coleção
“Vontade de saber Matemática”.

Quadro 06: Jogo do livro “Vontade de Saber Matemática”.

Obra: “Vontade de Saber Matemática” – Manual do professor

Sugestão de atividades:

“Jogando com dado e termômetro”

Objetivo:

Trabalhar a operação de adição com números inteiros de maneira lúdica.

Materiais:

Reprodução de um termômetro, dos peões e do dado.

Procedimentos:

Este jogo pode ser disputado por dois ou três participantes.

Reproduza o termômetro, os peões e o dado disponível nas páginas para reprodução.

Peça aos alunos que construam os peões e o dado e sigam as regras a seguir.

Regras:

Cada participante deverá colocar o seu peão na posição “O ºC”

Para começar a partida, cada participante lança o dado. Começa o jogo quem obtiver o
maior número no dado.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/_livro_didatico_prescricoes_metodologicas_sobre_o_uso_de_jogos_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O 1º participante lança o dado e, se tirar um número positivo, deve avançar com o seu peão
a quantidade de casas correspondente ao número obtido no dado, e se o número for
negativo, deve recuar.

O jogo continua com os participantes lançando o dado e movimentando o peão conforme o
número obtido no dado e saindo da casa em que se encontra o peão.

O participante que alcançar a temperatura – 11ºC ou menor, “congela” e sai do jogo.

Será o ganhador quem chagar primeiro à temperatura de 11ºC ou único que não ficar
‘Congelado’.

“(SOUZA; PARARO, 2015, p. 387).”

Fonte: Livro didático do 7º ano da coleção “Vontade de Saber Matemática” (SOUZA; PARARO,
2015, p. 387).

Da mesma forma que o outro jogo, este também trabalha o conteúdo da operação de adição com
números inteiros e também deve ser utilizado após uma explicação sobre esta parte do conteúdo, para
que assim os alunos possam fixá-lo ou sanarem suas dúvidas com os colegas ou professor no
desenvolvimento do jogo. Seu preparo torna-se simples, o qual o professor pede para os alunos
desenharem um termômetro e sobrepor estes dados sugeridos, fazem um dado de papel e marcadores
(peões), podendo ser representado por tampinhas. Dando continuidade, os próximos jogos que
seguem, são apresentados no livro didático de matemática da coleção “Matemática – Bianchini”

Quadro 07: Jogo do livro “Matemática – Bianchini”.

Obra: “Matemática – Bianchini” - Jogo apresentado no livro do aluno na seção “Pense
mais um pouco”

Reúna-se com um colega para responder este problema.

Bruna e Carlos estão jogando conforme as seguintes regras:

O 1º jogador (o desafiante) escolhe um número inteiro entre – 50 e 50 e o decompõe em
dois fatores. Ele escreve o número e os fatores em um papel e o guarda.

Obrigatoriamente, pelo menos um dos fatores deve ser negativo.

O 2º jogador tenta encontrar o produto e os fatores, registrando as tentativas.

Para cada palpite, o desafiante indica os acertos e dá dicas sobre os demais valores: diz se
o produto e cada fator são maiores ou menores que os escolhidos.

Com as dicas, o 2º jogador faz as tentativas ate encontrar a multiplicação escolhida.

Em seguida, invertem-se as posições.

Vence o jogo aquele que descrever o produto no menor número de tentativas.

Pensando na estrutura do jogo, respondam:

a) O 2º jogador sabe que um dos fatores é zero. O que ele pode afirmar sobre o outro
fator?
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b) O 2º jogador sabe que um dos fatores está entre – 7 e – 1. Ele pode afirmar que o
produto é negativo.

c) O 2º jogador sabe que o produto não é negativo. O que pode afirmar sobre os fatores?

Fonte: Livro didático do 7º ano da coleção “Matemática – Bianchini” (BIANCHINI, 2015, p. 33).

Este é um jogo que primeiro vem sendo explicado como um problema para os alunos resolverem.
Contudo, baseado em sua regra, o professor pode pedir para os estudantes formarem duplas e
jogarem entre se.

Então, assim como apresentado no primeiro jogo, neste, o aluno irá aprimorar bastante seu raciocínio
lógico, durante o processo de tentativas realizadas para descobrir os fatores e assim o resultado
desejado entre – 50 e 50 do adversário. E diferentemente dos outros jogos mencionados, este trabalha
com a multiplicação de números inteiros, e respectivamente sua regra de sinal.

Quadro 08: Jogo do livro “Matemática – Bianchini”.

Obra: “Matemática – Bianchini” - Jogo apresentado no livro do aluno na seção
“Diversificando”

Bruna inventou um jogo muito interessante, o menos mil. Ela construiu um alvo e
acrescentou alguns valores.

Na brincadeira, cada jogador inicia o jogo com 1.000 pontos. O objetivo é chegar primeiro
que o adversário ao número – 1.000 lançando bolinhas de gude até o alvo.

A cada rodada, o jogador lança apenas uma bolinha a uma distância de cinco passos do
alvo, e o valor obtido é somado á sua pontuação inicial. Por exemplo, se a bolinha parar
no número – 100, o jogador efetuará está operação: – 100 + 1.000. Portanto, ficará com
900 pontos.

Outra regra: não se pode ultrapassar o número – 1.000. A pontuação deve ser exata! Por
exemplo: se um jogador estava com – 900 pontos e acertou o número – 200, ele não
conseguiu chegar ao número – 1.000 exatamente (ao se efetuar a operação, obtêm-se o
número – 1.100). Desse modo, 2 jogador não contabiliza o resultado, voltando a ter – 900
pontos. É como se ele tivesse errado sua jogada.

A partir dessa regra do jogo é abordadas questões no livro, como exemplos de jogadores
realizando jogadas, para os alunos responderem e até mesmo compreenderem mais sobre o
mesmo.

Fonte: Livro didático do 7º ano da coleção “Matemática – Bianchini” (BIANCHINI, 2015, p. 45).

Assim, como o outro jogo já apresentado dessa coleção, esse também se inicia como um problema
para os alunos ler e compreender, para com isso, realizar o jogo entre se com as regras obtidas a
partir do problema.

Vale ressaltar que para desenvolver esse jogo, é interessante realizá-lo fora da sala de aula, o mesmo
é realizado no chão, com marcações de alvos e acrescentados de valores que ficam expostos para o
lançamento das bolinhas de gude. Neste jogo também é trabalho a adição com números inteiros.

Já tendo identificado os jogos e suas orientações tanto na parte do aluno quanto na do professor dos
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livros didáticos de Matemática do 7º ano do ensino fundamental posto no PNLD (2017) selecionados
para esta pesquisa. Foi possível ainda verificar que há problemas listados em atividades que o
docente ao lê-lo pode desenvolver com seus alunos jogos que envolvam o conteúdo de números
inteiros, a partir das ideias apresentadas no mesmo.

Esses problemas foram encontrados nas coleções: “Matemática Compreensão e Prática”, “Vontade
de saber Matemática” e “Matemática – Bianchini”. São destacados nesta ordem.

No livro didático “Matemática: Compreensão e Prática”, apesar de não ter sido identificado nem na
parte do aluno e nem no manual do professor o uso de jogos e suas orientações, foi possível notar um
dos problemas que o professor ao lê-lo pode elaborar jogos com suas ideias.

“20. Sofia e Virgínia estão jogando com dois dados: um vermelho e outro
amarelo. Cada uma delas iniciou o jogo com 20 pontos e, a cada jogada,
adiciona os pontos obtidos no dado amarelo e subtrai os pontos obtidos no
dado vermelho. A figura abaixo representa o primeiro lance de Sofia.”
(SILVEIRA, 2015, p. 43)

Vale destacar que para o professor usar as ideias desse problema para a elaboração de um jogo. Fica
viável que neste, pode ocorrer em duplas, em que cada um tem a mesma quantidade de pontos e
também possuirá dois dados (que pode ser feito com papel A4), um positivo e outro negativo. Eles
jogarão os dados apenas uma vez em cada rodada, se o resultado da jogada for positivo acrescentará
aos pontos e se for negativo diminuirá. Ganhará o primeiro jogador que completar uma determina
quantidade de pontos escolhida pelo professor. Dessa forma, será trabalhado o conteúdo que envolve
adição com números inteiros.

O próximo problema a ser informado é apresentado no livro didático de Matemática da coleção
“Vontade de saber Matemática”.

“30. Em certo jogo, cada participante retira cinco fichas de um monte e soma
os valores indicados, podendo esse valor ser positivo ou negativo”. Vence o
participante que obtiver a maior soma.

Observe as fichas retiradas por dois participantes em uma partida.

Carol tirou, +8,-6, -12, +15, -3 e Tiago, -17, +6, +13, + 5, -4.

a)Qual o menor valor obtido entre as fichas retiradas por Carol? E Entre as
retiradas por Tiago?

b) Calcule a soma dos valores que cada participante obteve.

c)Qual participante venceu a partida?”(SOUZA; PARARO, 2015, p. 100)”.

Uma sugestão para o professor elaborar um jogo a partir das ideias informadas por esse problema.
Pode ser realizado em dublas da forma que esta ou em grupo. Em grupo, o docente pode sugerir para
os alunos se agruparem em equipes contendo quatro pessoas e deixar no meio da sala, em cima de
uma mesa, um baú ou caixa que conterá diversos cartões, cada um com um número positivo ou
negativo e que cada equipe irá retirar cinco deles em cada rodada, o qual o docente explicará para a
turma que o jogo será realizado apenas em quatro rodadas por equipe, sendo que uma equipe faz a
primeira rodada, e em seguida as outras também fazem a primeira e assim sucessivamente na ordem.

A cada rodada, todas as equipes terá que realizar a operação de adição com os números inteiros dos
cinco cartões, para assim, obter o resultado e soma-los com os resultados adquiridos nas outras três
rodadas. Ganhará a equipe que ao somar os valores das quatro rodas, resultar na maior pontuação.
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“31. Lucas e Rafaela estão fazendo um jogo que tem as seguintes regras:

Sorteia-se uma carta com 6 perguntas. O Jogador escolhe 3 perguntas para
que o adversário responda. A cada resposta correta, o adversário soma 3
pontos, e a cada resposta incorreta, somam-se –2 pontos.

Lucas acertou 4 perguntas e errou 5. Rafaela acertou 5 e errou 4. Quantos
pontos Rafaela fez a mais que Lucas?” (BIANCHINI, 2015, p. 22)”.

A elaboração do jogo a partir desse problema continua com as mesmas regras, sendo realizado em
duplas, o qual cada uma delas recebe um monte com duas cartas, contendo seis questões cada uma,
uma carta para cada jogador, eles escolhem quem irá começar a fazer as seis perguntas para o outro e
depois o outro faz as seis perguntas contidas em sua carta para o outro. A cada resposta correta, o
adversário soma três pontos, e a cada resposta incorreta, somam-se menos dois pontos. Ganhará o
jogador que possuir mais pontos.

Portanto, neste tópico foi possível perceber o quanto se faz importante o uso de jogos no livro do
aluno e suas orientações no manual do professor, já que conforme visto, o mesmo é de fundamental
importância para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.

Considerações

Portanto, neste texto foi buscado por objetivo identificar se e como é apresentado nas cinco coleções
de matemática do 7º ano mais distribuídas do PNLD 2017, as abordagens metodológicas sobre o uso
dos jogos no capítulo de números inteiros e no manual do professor. A partir da analise da pesquisa
foi possível identificar que existe orientações no manual do professor sobre o uso de jogos e sua
importância para o ensino aprendizagem em quatro das cinco coleções dos livros selecionados para
esta pesquisa, sendo a obra “Matemática compreensão e prática” a única a não possuir essas
informações.

Assim, como também foi possível perceber a partir das apresentações das coleções selecionadas para
esta pesquisa que existem quatro jogos envolvendo o conteúdo de números inteiros, para serem
trabalhados com os alunos em sala de aula. Dois deles é informando no decorrer do capítulo de
números inteiros do livro “Matemática – Bianchini” e os outros dois, no manual do professor, um na
coleção “Praticando Matemática” e o outro em “Vontade de Saber Matemática”.

Vale ressaltar que eles são bem explicados em suas apresentações, possuindo até exemplos, para
facilitar o entendimento do professor e até mesmo do aluno, no caso do jogo presente em sua obra,
para compreendê-lo. Em relação ao conteúdo, foi diagnosticada a utilização mais aprofundada na
operação de adições com os números inteiros, somente em um deles é destacada a operação de
multiplicação.

Além disso, identificaram-se em três das cinco obras, problemas de matemática que os professores
podem por meio da apresentação de sua ideia, elaborar jogos envolvendo o conteúdo de números
inteiros, e autor por meio delas, elaborou ideias de jogos para exemplifica-los para os professores
leitores.

Portanto, torna-se importante o desenvolvimento de atividades envolvendo o uso de jogos para a
aprendizagem dos alunos, pois os mesmos passam a ficar mobilizados, criar estratégias, se sentir
desafiados, melhorar suas habilidades de raciocínio lógico, etc.

Por fim, é de fundamental importância que o docente não busque somente ler o material usado pelo
aluno, mas também as informações apresentadas no manual do professor, já que as orientações
desejadas pode ser encontrado em apenas um dos dois ou nos dois. Salientando ainda, que o material
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identificado neste trabalho pode servi-lo como suporte para que os professores de matemática
desenvolvam com seus alunos essas ideias ou busquem motivações para criarem outras.
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diversas seções, nas quais se busca oferecer uma radiografia de cada coleção. (PNLD, 2017, p. 6)
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