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1. RESUMO 

 

As experiências adquiridas a partir do projeto PIBID (Programa Institucional de 

Iniciação a Docência) fomentado pela CAPES tem contribuído muito para nossa 

formação, a convivência e o aprendizado tem nos proporcionado motivação para 

aprender a ensinar uma matemática significativa. Isto tem sido um dos grandes 

desafios para os bolsistas do projeto. Este trabalho relata brevemente as 

experiências realizadas nas aulas de matemática, utilizando um recurso ainda pouco 

explorado na educação. Uma vez que a tecnologia tem estado presente no cotidiano 

do aluno, nossa proposta foi investigar o uso de recursos tecnológicos e o modo de 

ver dos professores e alunos dessa prática e como utilizá-la para auxiliar e 

desenvolver habilidades para a aprendizagem da matemática. As atividades foram 

realizadas, nas aulas de matemática com o jogo on-line “Números Negativos” 

apresentado nas oficinas do PIBID com alunos do primeiro ano do Ensino Médio em 

uma escola pública estadual na zona sul de São Paulo. 

Palavras-chave: Formação de professores. Tecnologia no ensino da matemática. 

Jogos Eletrônicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  

Na sociedade em que estamos inseridos, e que podemos nomeá-la como a era 

digital, na qual o computador com seus jogos, correios eletrônicos, redes sociais, 

entre outros, fazem parte do cotidiano, não só dos alunos, mas também dos 

professores, como um meio indispensável na comunicação.  Surge a pergunta: Em 

qual contexto a escola se encontra neste panorama? Carvalho e Silva (2003, p.1) 

recorda a atual Lei de Bases do Sistema Educativo: “O sistema educativo organiza-

se de forma a (...) proporcionar (...) uma formação específica para a ocupação de 

um justo lugar a vida ativa que permita ao indivíduo prestar sua contribuição ao 

progresso da sociedade em consonância com os seus interesses, capacidades e 

vocação.” (art. 3⁰). E exatos dez anos já se passaram de Carvalho e Silva (2003, 

p.1-2) ter publicado: 

 Como compreender então que a escola “fuja” ao uso da tecnologia e, 
por exemplo, os alunos não saibam usar os corretores ortográficos do 
software dos seus computadores, façam cálculos estatísticos 



laboriosamente à mão (ou usem amostras de 3 a 4 elementos para 
poderem fazer as contas à mão), não saibam fazer estimativas e usar 
criticamente uma calculadora porque só os resultados exatos e feitos 
à mão é que são enfatizados, não saibam simular numa folha de 
cálculo uma situação de empréstimo, raramente desenvolvam 
projetos via Internet, etc., etc., etc.? Não obstante, a sociedade exige 
cada vez mais competências tanto ao comum dos cidadãos como a 
cada profissional, Infelizmente as dificuldades em integrar a 
tecnologia na escola afetam especialmente a disciplina de 
matemática.  

 

  A integração da tecnologia na escola ainda tem sido um grande desafio da 

educação atual e tem se tornado alavancas motivadoras para profissionais 

comprometidos com a educação presente e futura de nossa sociedade. De acordo 

com Mattar (2010 apud JACOBSEN; MAFFEI; SPEROTTO, 2013, p.1).  

As descobertas tecnológicas originam inúmeras mudanças na 
sociedade, nas relações pessoais, e principalmente na educação ao 
proporcionar possibilidades de interação, aprendizagem e produção 
de conhecimentos para os sujeitos, fazendo que modifiquem suas 

ideias, e consequentemente, seu cotidiano.  
 

Dessa forma, é necessário um constante processo de readaptação dos 

professores para saber lidar com situações e implicações no processo ensino 

aprendizagem que se estabelece que nas palavras de Freire (1996, p.134) se traduz 

como:  

Ensinar e aprender tem haver com o esforço metodicamente crítico 
do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho 
igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito em 
aprendizagem, no processo de desvela mento que o professor ou 
professora deve deflagrar. 

 

 Pelas orientações metodológicas e didáticas do programa de orientações 

curriculares aos professores (2010, p.13) o uso de recursos e a exploração de uma 

diversidade de atividades são propostas de maior consenso na atualidade, entre 

educadores. Ou seja, o ensino de Matemática deve aproveitar, ao máximo, os 

recursos didáticos e tecnológicos disponíveis, para enriquecer o trabalho do 

professor e potencializar as aprendizagens dos estudantes, como os jogos, materiais 

manipuláveis, vídeos, calculadoras, computadores, jornais, revistas etc.,  

A aprendizagem dos estudantes precisa ser continuamente acompanhada e 

mediada pelo professor de forma adequada, sendo orientada pelas expectativas de 

aprendizagem que se deseja construir. Nesta perspectiva, Vigotsky (1991, p.97) 

destaca a importância desta mediação:  



[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado através de problemas sob 
a orientação de um adulto ou de colaboração com companheiros mais 
capazes.  

 Os jogos eletrônicos são utilizados por crianças, jovens e adultos, ocupando 

horas de seus dias e podem ser encontrados em diversos equipamentos servindo 

como um aplicativo de entretenimento lúdico para seus usuários. 

 A utilização da tecnologia em ambientes escolares pode contribuir para uma 

aprendizagem diferenciada e motivadora. Nesta linha de pensamento, Salvador 

(2000, apud JACOBSEN; MAFFEI; SPEROTTO, 2013, p.3), as principais dimensões 

relacionadas com o conceito de motivação são: as atribuições causais, a auto 

eficácia, a motivação para o alcance, a ansiedade diante do fracasso, o lugar de 

controle, os padrões ou estilos atribucionais, a estrutura de metas e o caráter 

extrínseco ou intrínseco das recompensas. De fato, na mesma perspectiva 

Jacobsen; Maffei; Sperotto (2013, p.4) destaca que: 

A disciplina de Matemática é considerada por muitos alunos como a 
mais difícil, de serem compreendidos devido a sua abstração, por 
este motivo, muitos a criticam. O jogo educativo, como um auxiliar ao 
educador de Matemática, deixa aula diferenciada, criando interesses 
e questionamentos por parte dos alunos, pois ele liga o concreto ao 
abstrato. 

 

Fernandes (2011, p. 23) relata exemplos de softwares indicados para o 

desenvolvimento de habilidades matemáticas, têm-se os relacionados à geometria: 

Cabri-Geometri, Cinderella, Curveexpert, DR Geo, Euklid, Geoplan, Geospace, 

Great Stella, Poly, Régua e compasso, Shapari, Sketchpad, S-Logo, entre outros. Já 

para o tratamento de funções tem-se graphequation, graphmatica, 

mathgv,modellus,ratos, winplot, entre outros. Para o estudo de álgebra tem-se o 

winmat. Além desses softwares, ainda é possível utilizar centenas de sites que 

podem ser integrados ao planejamento do professor, contribuindo assim, para uma 

aula mais interativa e proveitosa.  

A autora ainda alerta para quanto à utilização de artifícios computacionais na 

educação:  

Sua utilização deve ser cercada de constante vigilância, por parte dos 
professores que os estão utilizando. Deve ser evitado, o uso desses 
recursos sem correlação com a proposta curricular, ou seja, utilizar o 
recurso, e dele, extrair, somente aspectos ligados à brincadeira, ao 
lazer, sem, contudo, tratar das habilidades e conteúdos relevantes à 
formalização do conhecimento. (FERNANDES, 2011, p.23) 

 



   

As diretrizes curriculares hoje reconhecem a Matemática como necessária à 

formação do cidadão, em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática, (BRASIL, 1998, p.5). 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e 
das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e 
aponta para a necessidade de se construir uma escola voltada para a 
formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição 
e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos 
definem exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo 
do trabalho. Tal demanda impõe uma revisão dos currículos, que 
orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e 
especialistas em educação do nosso país. 

 

Complementarmente, Mendes (2005 apud FERNANDES, 2011, p.20), os 

jogos computacionais podem ser responsáveis por desenvolver nos alunos, 

autonomia, a curiosidade, a consciência de grupo, a solidariedade, a autoconfiança, 

a autoestima, a concentração, e podem desenvolver habilidades matemáticas. De 

acordo com a autora: 

O trabalho com jogos computacionais em sala de aula, só foi possível 
a partir dos avanços da tecnologia, pois, com esses, o ser humano 
deixou de ser visto apenas como um simples receptor de 
conhecimentos transmitidos para ser o coordenador do seu próprio 

processo de aprendizagem. 

 

Contudo, um dos grandes desafios dos educadores matemáticos é considerar 

e avaliar sistematicamente sua prática e a maneira de ensinar. Prensky, (2010, p.28) 

relata a importância dos games na vida da criança: 

 

As crianças de hoje querem ser envolvidas, e os games não só as 
envolvem, mas também ensinam lições valiosas durante o processo – 
lições que nós queremos que elas aprendam. Esses jogos, na 
verdade, são um meio importante pelo qual nossos filhos estão 
aprendendo, preparando‐se para a vida no século XXI. (...) o 
verdadeiro segredo que faz nossos filhos dedicarem tanto tempo aos 
games é o conhecimento que eles adquirem. 

No ensino da Matemática, ainda há grandes conflitos sobre o uso das 

ferramentas tecnológicas em sala de aula. De um lado, existem profissionais que 

defendem que o uso de tecnologias no ensino da matemática faz com que os alunos 

se acomodem e não desenvolvam habilidades de raciocínio, criatividade e 

autonomia. De outro lado, há os que acreditam que ao utilizarem esses recursos em 



sala de aula, obtêm-se resultados bem mais satisfatórios, além de propiciar aos 

estudantes um ambiente de estudo alternativo e uma aprendizagem contextualizada.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Refletir sobre a utilização dos recursos tecnológicos, no caso, usando o jogo (on-

line) “Números Negativos” a partir de intervenções em três salas do primeiro ano do 

Ensino Médio de uma escola pública estadual paulista, nas aulas de matemática 

para aprimorar o desenvolvimento do cálculo mental com números negativos. 

 
4. METODOLOGIA 

 

Primeira parte: Essa atividade foi desenvolvida no Laboratório de Informática da 

Escola com acesso à Internet. 

Segunda parte: Tabela constando o nome da dupla, identificação do grupo e 

pontuação das jogadas. 

Terceira parte: Iniciamos com o jogo “Números Negativos” que pode ser encontrado 

no link: http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos.  O Jogo 

oferece três níveis de dificuldade: Iniciado, Médio e Avançado. Conforme figura 1. As 

pontuações serão dadas a cada encerramento da partida. 

Quarta parte: Os alunos sentaram-se em duplas para realizar a primeira atividade, a 

partir do nível iniciado. A dupla deveria chegar a um consenso de quem jogará 

primeiro. O que não iniciasse jogando anotaria a pontuação que é dada pelo 

programa do jogo a cada partida encerrada. Ao final de quatro jogadas, os alunos 

deveriam trocar de função. O que estava jogando, anotaria as pontuações das 

partidas do colega que antes fazia isto. 

Quinta parte: O aluno que obteve a maior pontuação competiu com o ganhador da 

outra dupla, e os alunos que ficaram em segundo lugar também competiram entre si. 

Esse processo foi como uma eliminatória para se identificar o campeão da sala. 

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

Foi muito interessante observar a euforia dos alunos ao serem avisados que 

iriam fazer atividades de matemática no laboratório de informática. Foi possível notar 

http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos


o entusiasmo espontâneo de alguns e a decepção ao acessar o computador que as 

normas da escola não permitiam acessos a outras páginas da internet, como as 

páginas das redes sociais. Neste momento, o professor os convenceu que a 

atividade era interessante e certamente os motivaria.  

No início das partidas, os alunos já se encontravam excitados e eufóricos para 

desenvolver os desafios que o jogo proporcionava. O jogador deve encontrar os 

algoritmos que formam o resultado que o jogo está pedindo e a pontuação ocorre 

conforme isso é feito no mínimo de tempo. Conforme figura 2. E a partir daí é que 

pudemos notar o avanço dos alunos em estar realizando o cálculo mental de uma 

maneira extraordinária.  

 

Figura: 1 Escolha o nível                  Figura: 2 Jogando, Tempo, Pontuação. 

 

Fonte: http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos.  

  

Figura: 3 Classificações dos 10 melhores 

 

Fonte: http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos.   

http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos
http://gfdelara.blogspot.com/2011/-5/jogo-com-numeros-negativos


6.  RESULTADOS 

 

      É importante destacar que os jogos são importantes em qualquer atividade 

Matemática. Entretanto, Mendes (2005, apud FERNANDES 2011, p.22) os aponta, 

mais especificamente, como sendo recursos fundamentais para o trabalho com o 

cálculo mental, valorizando a autonomia do aluno no seu raciocínio e na busca para 

as situações-problema advindas dos jogos. E foram esses os objetivos que 

queríamos alcançar ao propor essa atividade. 

Ilustração: 1 Alunos no laboratório jogando “números negativos” . 

 

  Fonte: A autora 

A cada partida foi possível observar os alunos procurando se superar para atingir 

o máximo de pontuação.  

Um aspecto importante foi verificar como os alunos puderam interagir entre si, 

colegas que mal se falavam puderam participar em duplas na atividade. Um dos 

aspectos motivadores do jogo é o aluno poder gravar o seu nome se alcançar 

pontuação entre as dez melhores colocações em sistema on-line.  

Ao perguntar para os alunos, qual a sensação que eles estavam sentindo ao 

executar a atividade, grande parte informou que estavam ansiosos por vencer. 

Dessa forma, tal atitude, muitas vezes, os impedia de enxergar um resultado tão 

óbvio e fácil. Na verdade, não percebiam que estavam utilizando e aprimorando 

técnicas de cálculo mental com números inteiros. 

Tabela: 1 Classificação 1° e 2° lugar das salas 1° B/D/I 

 

 

1º Classificado do 1ºB 

Andersom 

 

2º Classificado do 1º 

Dudu 

Total dos Pontos = 4.969  Total dos Pontos = 4.690  



 

1º Classificado do 1ºD 

Estefani Teixeira  

2º Classificado do 1ºD 

Henrique  

Total dos Pontos = 4.562 Total dos Pontos =4.614 

 

1º Classificado do 1ºI 

Danilo 

2º Classificado do 1ºI 

Laiane  

Total dos Pontos = 5.125 Total dos Pontos = 4.757 

 

Tabela: 2 Classificações dos Vencedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Os jogos eletrônicos são utilizados por crianças, jovens e adultos, ocupando 

horas de seus dias, servindo como um aplicativo de entretenimento lúdico para seus 

usuários. Por que não utilizar essa ferramenta para o aprendizado? Ao encerrar as 

atividades propostas de aprender matemática utilizando a tecnologia, foi notório o 

anseio dos alunos de mudar a rotina da sala de aula, podendo aprender matemática 

de uma maneira diferente. A partir do uso da tecnologia, no caso o jogo “números 

negativos”, os alunos tiveram a oportunidade de aprimorar o desenvolvimento do 

cálculo mental com números negativos, sendo motivados por ser um jogo de 

superação e competição. Nessa perspectiva, concluímos que foi possível incorporar 

nas aulas as propostas dos PCN´s (BRASIL, 1997, p. 42) que afirmam: “É 

consensual a ideia que não existe um caminho que possa ser identificado como 

CLASSIFICAÇÃO DOS VENCEDORES 

1° Lugar - 1° I  -  Danilo 

2° Lugar – 1° B - Andersom 

3° Lugar - 1° D – Estefani 

4° Lugar - 1° I – Laiane 

5° Lugar - 1° B – Dudu 

6° Lugar - 1° D - Henrique 

 

 



único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática." 

No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. 
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