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Resumo 

Neste trabalho é demonstrado uma maneira diferente de introduzir as regras de 

soma e de subtração de números inteiros. Fiz o estudo teórico de como ocorre a 

construção do conhecimento em uma criança e a construção do conhecimento 

matemático.  Foi baseado numa Engenharia Didática, ou seja, uma maneira 

inovadora que une pesquisa e prática no Ensino da Matemática, aplicado a dez 

alunos da 6ª série do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Médio 

Professor Jacintho Silva, situada no município de Cotiporã – RS. Para dar início à 

engenharia didática foi utilizado um vídeo sensibilizador que mostra uma suposta 

movimentação bancária. Em continuidade, foi utilizado um jogo, para introduzir a 

soma de números inteiros com o intuito de que, através das jogadas, os alunos 

deduzissem as “regras” de adição. O mesmo jogo foi utilizado para introduzir a 

subtração com números inteiros, mas com normas diferentes de jogadas, a fim de 

deduzirem as “regras” de subtração. Ao término da prática da engenharia didática 

foram digitalizados os dados coletados durante as aulas, objetivando uma análise 

para verificar se os pressupostos e hipóteses formulados inicialmente foram 

atingidos. Penso que a engenharia didática, aplicada durante 8 horas-aula, nessa 

turma, apresentou dados positivos na aprendizagem do conteúdo. Acredito que essa 

proposta seja mais uma ferramenta que auxilia os docentes de matemática na 

introdução e compreensão das regras de soma e de subtração envolvendo números 

inteiros. 



Palavras-chave: Regras de adição e de subtração com números inteiros, engenharia 

didática.  
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1. Introdução 

 

Como docentes, estamos vivenciando na história da Didática, a atenção ao 

fato de que o aluno é agente da construção do seu conhecimento, de que seja o 

protagonista de sua aprendizagem, onde o nosso papel como professor ganha novas 

dimensões. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o ensino de 

Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de 

quem ensina como de quem aprende: de um lado constatamos que se trata de uma 

área de conhecimento importante, de outro notamos que, com frequência, os 

resultados são insatisfatórios nessa área. 

Entretanto, como professora em constante aprendizagem, busco a melhor 

maneira para proporcionar ao aluno que seja protagonista de seu conhecimento e 

uma melhora dos resultados de aprendizagem em Matemática, pois conforme LARA 

(2003), a maioria dos estudos e pesquisas realizadas na área de Educação 

Matemática partem do pressuposto de que esta disciplina é efetivamente central na 

formação dos indivíduos e sua inserção social. 

 



1.1. Problema 

 

Em busca da diminuição dos resultados negativos obtidos com frequência na 

Matemática e, em especial no ensino dos números inteiros no ensino fundamental, 

decidi procurar uma alternativa de ensino, para que a Matemática possa “ser vista 

como meio privilegiado para o alcance da racionalidade, da inteligência, do 

pensamento individual e social” (LARA, 2003, p.9).  

Nas duas escolas onde ministrei aulas para as sétimas séries do ensino 

fundamental, o período letivo já havia iniciado e o conteúdo já tinha sido ministrado 

pela professora anterior. Prosseguia com o conteúdo sobre números inteiros e 

sentia que os alunos tinham muitas dúvidas e dificuldades, cometendo os mesmos 

erros, ou seja, quando era para somar ou subtrair números inteiros com sinais 

diferentes eles subtraiam os números e colocavam o sinal da “regra de sinais” da 

multiplicação e da divisão.  

A principal dificuldade encontrada por mim, na 6ª série e nas séries 

seguintes foi que os alunos não “lembram” de quando temos uma operação de soma 

ou subtração e que os números possuem o mesmo sinal, ou seja, os números são 

todos positivos ou todos negativos, que devemos somar as quantidades e conservar o 

sinal que eles possuem e, quando os números possuem sinais contrários, devemos 

subtrair os valores e deixar a resposta com o sinal do número que tiver o maior valor 

absoluto da conta. 

Um exemplo claro dos erros que os alunos comentem é o seguinte: na 7ª 

série, quando é solicitado a redução dos monômios semelhantes, como por exemplo: 

3ab+7ab–2ab, eles concluem que o resultado é –8ab. Questiono o porquê dessa 



resposta, os alunos me respondem que “3+7–2 = 8 e + (mais) com + (mais) é igual a 

+ (mais), e + (mais) com – (menos) é – (menos)“, ou seja, eles aplicam a regra dos 

sinais que é utilizada para a multiplicação e divisão dos números inteiros. 

Para diminuir alguns dos resultados insatisfatórios na Matemática, fiz a 

engenharia didática enfocando o ensino do conteúdo das adições e subtrações com 

números inteiros, voltado para alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, da Escola 

Estadual de Ensino Médio Professor Jacintho Silva, localizada na cidade de 

Cotiporã/RS, onde leciono. 

1.2. Motivação 

 

A atividade matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e definitivas”, 

mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá 

dele para compreender e transformar sua realidade. Com essa consideração 

preliminar dos Parâmetros Curriculares Nacionais me motivo para uma busca de um 

melhor resultado da aprendizagem. 

Para subsidiar esse trabalho, dialoguei com a professora que tinha iniciado o 

ano letivo com os alunos, e que já havia dado o conteúdo das operações com 

números inteiros, através de uma entrevista informal. A referida professora 

informou que sempre introduziu o conteúdo da seguinte maneira: nas operações de 

adição e de subtração ensinava aos alunos que se os sinais dos números fossem 

iguais deveriam somar os números e deixar a resposta com o sinal que eles 

possuíam, e exemplificava para demonstrar.  

A professora comentou que após essa explicação demonstrava para eles que 

quando temos números com sinais contrários, devemos subtrair os números e 



deixar a resposta com o sinal do número maior dessa conta, e novamente 

exemplificava. Em seguida passava atividades de fixação sobre o conteúdo. 

Além da entrevista informal com a professora, analisei três livros didáticos de 

matemática da 6ª série do ensino fundamental, no capítulo que trata a adição e a 

subtração dos números inteiros. 

 O primeiro livro analisado foi Aprendendo Matemática, de Giovanni e 

Parente. Nele, para introduzir o conteúdo da adição e da subtração dos números 

inteiros há a proposta da utilização de um jogo, mas possui pouquíssimas atividades 

de fixação. O referido jogo (ANEXO I) é um facilitador na introdução do conteúdo, 

motivo pelo qual utilizei o mesmo como recurso para minha engenharia. 

No segundo livro, Tudo é Matemática de Dante, que é adotado pela escola, a 

adição é separada da subtração. Na adição ele apresenta situações-problema como 

exemplos e mostra na reta numérica qual seria o resultado (ANEXO II). Após 

apresentar dois exemplos parte para as atividades. Em cada atividade ele traz 

exemplos de adições, faz perguntas (como por exemplo: quando duas parcelas são 

negativas, o resultado da adição é sempre negativo?) e contas para serem efetuadas. 

Depois faz a introdução da subtração de números inteiros, também trazendo para 

explicar uma situação-problema (ANEXO III) e, em seguida, apresenta contas para 

efetuar. 

No terceiro livro, Praticando Matemática de Andrini e Zampirolo, são 

apresentadas as duas operações juntas, trazendo situações do cotidiano (ANEXO IV) 

e no decorrer dos exercícios, que são em bom número (ANEXO V), ocorrem as 

demonstrações das “regras” das contas. 



Após a análise dos livros, pude perceber que os mesmos possuem diferentes 

e interessantes maneiras de ensinar, portanto, para obter um maior êxito na busca 

por resultados positivos nessa aprendizagem, utilizei os mesmos para subsidiarem 

esse trabalho. 

 

1.3. Objetivo 

 

O objetivo maior na engenharia didática foi facilitar ao aluno a compreensão 

das operações com os números inteiros, fator de extrema importância para o dia a 

dia do alunado, para a sua formação como cidadãos e para o futuro profissional dos 

mesmos. 

“uma das causas do fracasso no processo de ensino e aprendizagem de 
Matemática reside na maneira de apresentar o assunto, priorizando a 
teoria tematizada, ignorando não só o processo de sua construção, mas 
também a relação entre a Matemática e o contexto social. O sucesso 
desejado talvez possa começar a ser obtido quando toda a comunidade 
escolar, inclusive os alunos, estiver não só consciente, mas sobretudo 
compromissada com a formação do cidadão que se deseja para o Brasil” 
(COSTA, 2003, p. 3-4). 

 

Para conseguir atingir meu objetivo, utilizei um vídeo de sensibilização onde 

o tema é saldo bancário. O vídeo, com duração de aproximadamente um minuto, 

demonstra de maneira clara a questão do uso dos números inteiros e sobre as 

operações de adição e subtração. Apresenta uma suposta movimentação em uma 

conta bancária, intitulado de “Saldo Bancário”. O referido vídeo foi retirado da 

internet, no site do You Tube, na página http://www.youtube.com/watch?v=-

qnZyQ2os2U. 



Escolhi este vídeo por trazer algo da realidade dos alunos ou dos pais deles, 

que é o saldo bancário, também por acreditar que é de fácil entendimento para o 

discente começar a construir uma aprendizagem com base no cotidiano familiar. 

Com isso, tentarei fazer com que os mesmos superem as dificuldades das operações 

com números inteiros, pois os alunos frequentemente se confundem com as 

“regras” dessas operações. 

Além do vídeo utilizei o jogo, já citado acima, como outro recurso didático, 

pois é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos 

básicos; supõe um “fazer sem obrigação externa e imposta”, embora demande 

exigências, normas e controle, conforme PCN’s. 

 

1.4. Organização do texto 

 

No capítulo 2 é apresentado um breve texto teórico sobre como acontece a 

construção do conhecimento, do conhecimento matemático e sobre a utilização de 

recursos para facilitar a aprendizagem do aluno. 

O capítulo 3 descreve o projeto pedagógico de ensino, o objetivo norteador, 

suas hipóteses e pressupostos, as atividades que serão realizadas com os alunos e as 

estratégias de ensino. Também apresenta um quadro resumo com as etapas do 

projeto e a estratégia para a coleta dos dados produzidos pelos alunos. 

A experiência didática e sua análise estão retratadas no capítulo 4, contendo 

uma descrição detalhada da prática de ensino e a análise de cada hipótese levantada 

no quadro resumo do projeto com suas consecutivas comprovações. 



No quinto e último capítulo são feitas as considerações finais da engenharia 

didática, demonstrando uma síntese do ocorrido durante a execução da mesma, as 

conclusões e as reflexões sobre o desenvolvimento da engenharia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conhecimentos 

 

Esse trabalho, baseado numa engenharia didática, que é um referencial de 

pesquisa que visa unir a pesquisa à prática, tendo como foco o ensino matemático, 

necessitamos entender como acontece o desenvolvimento do conhecimento de uma 

criança, seu conhecimento matemático, a importância dos recursos tecnológicos de 

informação, bem como os jogos. Tenho como preocupação pedagógica encontrar 

"meios capazes de favorecer o processo de construção dos conhecimentos, pois é 

através deste processo que o aluno irá atingir os níveis mais avançados de 

desenvolvimento conceitual” (Marzola, apud LARA, 2003, p. 15). 

 

2.1.  Conhecimento 



 

Conhecimento é o ato de compreender algo usando o raciocínio. É fundado 
com base na fé, na razão, na cultura ética e moral, na estética e na 
experimentação. Pode ser compreendido pelo sujeito que conhece, pelo 
objeto a ser conhecido e pela imagem (VICTOR). 

 

Inicio meus estudos baseando-me em Jean Piaget, que criou uma teoria do 

desenvolvimento chamada de Epistemologia Genética, onde epistemo se refere ao 

conhecimento e logia ao estudo, ou seja, ele criou uma teoria onde estuda o 

desenvolvimento do conhecimento.  

Piaget defendeu um ponto..., ao admitir que o conhecimento resulta da 
interação do sujeito com o ambiente, ele considerou que cada um constrói, 
ao longo do seu processo do desenvolvimento, o seu próprio modelo de 
mundo e que as chaves principais do desenvolvimento são: 
a) A própria ação do sujeito. Ele é, pois, construtor ativo do seu 
conhecimento. 
b) O modo pelo qual isto se converte num processo de construção 
interna, isto é, de formação dentro da mente de uma estrutura em contínua 
expansão, que corresponde ao mundo exterior. (GOULART, 2001, p.133) 

 

Para uma criança construir seu conhecimento, ela precisa interagir com o 

meio em que está situada, lembrando sempre que cada criança constrói seu 

conhecimento de forma diferente de outra. Para entendermos como essa criança 

pode interagir com o meio irei detalhar os quatro estágios do desenvolvimento 

cognitivo, segundo Piaget. O primeiro é o Sensório Motor que compreende a idade de 

zero a 2 anos de idade. Nesse estágio a criança conquista o movimento e a 

percepção, ela é egocêntrica, ou seja, o mudo é ela, e é nessa fase que começa a 

desenvolver a linguagem e o pensamento (ALMEIDA, 2004). 

 No Pensamento Intuitivo e Pré-operatório, que é o segundo estágio e que 

ocorre dos 2 aos 7 anos,  a partir da aquisição da linguagem a ação pode ser 

interiorizada e reconstruída por palavras, o pensamento instala-se mas a criança 



ainda não consegue ter a noção de conservação da quantidade, peso, volume, 

velocidade; como o exemplo abaixo( ALMEIDA, 2004). 

  “Exemplos: mostram-se para a criança duas bolinhas de massas iguais e dá-

se uma delas a forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue 

igual, pois as formas são diferentes” (ALMEIDA, 2004, p.36).  

Esse estágio se caracteriza pelo pensamento intuitivo (animismo: conceber 

as coisas como vivas; pragmatismo: pensamento intuitivo e mágico; finalismo: 

finalidade das coisas. Por quê?; artificialismo: é a explicação de fenômenos naturais 

como se fossem produzidos pelos seres humanos para lhes servir como todos os 

outros objetos: a praia tem areia para nós brincarmos) e egocêntrico, que exclui a 

objetividade e transparece nos jogos de imaginação (ALMEIDA, 2004). 

O terceiro estágio acontece entre 6/7 aos 11 anos, chamamos de 

Pensamento Operatório Concreto. Nessa fase a criança apresenta sensível 

capacidade para cooperação social, a linguagem egocêntrica desaparece, ela começa 

a ter relações lógicas, pensa antes de agir, adquire as noções físicas da conservação 

da matéria, de tempo, espaço e velocidade (ALMEIDA, 2004). 

O Período Operatório Abstrato é o último estágio e ocorre dos 11 anos em 

diante. 

Corresponde ao nível de pensamento lógico-matemático, levantamento de 
hipóteses e deduções. É quando o indivíduo está apto a calcular uma 
probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de interesses 
orientados para o futuro. A linguagem aparece como forma de discussão 
para se chegar a uma conclusão. Sua organização grupal pode estabelecer 
relações de cooperação e reciprocidade. (ALMEIDA, 2004, p.38)  

Conhecendo esses estágios e sabendo que cada estágio pode variar de criança 

para criança, podemos perceber que o pensamento vai evoluindo de uma visão 

egocêntrica para uma visão dinâmica e com muitos pontos de vista, e que a 



inteligência é um processo social, em que ela se dá através do interacionismo, ou 

seja, da herança genética que temos mais a convivência que temos com o ambiente 

ao nosso redor (ALMEIDA, 2004). 

Explicada a estrutura cognitiva das crianças, irei para a construção do 

conhecimento. Jean Piaget se interessou e analisou a origem e a evolução do 

pensamento, ele denominou sua teoria de Construtivismo utilizando o conceito de 

assimilação, acomodação e adaptação para explicá-la. 

A assimilação é a incorporação de um novo objeto ou idéia à que já existe, 
ou seja, ao esquema que a criança possui. A acomodação implica na 
transformação do organismo para poder lidar com o ambiente; diante de 
um objeto ou nova idéia a criança modifica seus esquemas adquiridos 
anteriormente. A adaptação representa, neste grupo, a maneira pelo qual 
o organismo estabelece um equilíbrio entre assimilação e acomodação, 
adaptando-se continuamente às imposições feitas pelo ambiente. 
(GOULART, 2001, p.134)  

 

Primeiramente temos que entender o que é cada passo dessa teoria. Os 

esquemas que as crianças possuem são estruturas mentais que, com o crescimento 

do conhecimento vão se modificando. A assimilação é o processo de classificação de 

novos acontecimentos em esquemas, onde a criança procura compreender seu 

meio. A acomodação é a modificação desse esquema, onde, segundo Almeida, 

existem duas alternativas para ocorrer essa acomodação: criar um novo esquema 

no qual se encaixe no já existente ou modificar esse esquema. Após a acomodação a 

criança encaixa esse estímulo no esquema e, com isso, ocorre a assimilação 

(GOULART, 2001). 

“Por isso, a acomodação não é determinada pelo objeto e sim pela atividade do 

sujeito sobre este, para tentar assimilá-lo. O balanço entre a assimilação e 

acomodação é chamado de adaptação” (ALMEIDA, 2004, p.42).  



A equilibração seria a harmonização entre a assimilação e a acomodação, 

fazendo com que suas estruturas cognitivas se organizem.  Segundo Piaget (1986) 

em termos de equilíbrio que vamos descrever a evolução da criança e do adolescente, 

onde o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à 

edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará mais 

sólido, ou a montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de 

ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto 

maiores quanto mais estáveis se tornasse o equilíbrio (ALMEIDA, 2004). 

 Além de todos esses estágios cognitivos e da sua teoria construtivista, a 

relação com a cultura, o grau de desenvolvimento e o comprometimento ajudam no 

desenvolvimento de uma criança. 

 

2.2. Conhecimento Matemático 

 

A construção do conhecimento matemático, como acontece? 

O ser humano, segundo Piaget, nasce com a possibilidade de, em contato 
com o meio, construir seus esquemas de ação e de coordená-los em 
sistemas. Ao se construírem em nível exógeno esses esquemas dão 
origem a uma transformação em nível endógeno ou neuronal que 
permitirá novas concepções de estímulos do meio. A esses, o organismo 
“responderá”, constituindo outros esquemas de ação, provocando, em nível 
neural, que se constituirão nas estruturas mentais. (CHIROTTINO, 1974, 
RANGEL, 1992, p. 30) 

 

Estudado sobre como ocorre o desenvolvimento do conhecimento de uma 

forma geral, vou analisá-lo como acontece na aprendizagem inicial da matemática. 

Um dos conceitos fundamentais de toda a matemática e da própria 
formação do pensamento lógico-matemático é o da relação. É na medida 
em que o sujeito se torna capaz de criar, em sua mente, relacionamentos 
entre objetos e coordenar tais relacionamentos que sua inteligência 
progride. A condição necessária para a construção do conhecimento 



matemático é, pois, a possibilidade do ser humano estabelecer relações 
lógicas, sustentadas na sua ação transformadora sobre a realidade que 
interage. (RANGEL, 1992, p.102) 

 

Essas relações que o sujeito tem podem ser relações simétricas ou 

assimétricas. A relação simétrica é a interação que o sujeito tem sobre objetos 

separando-os uns dos outros pelas semelhanças existentes entre eles. Como por 

exemplo, separar quadrados de triângulos (RANGEL, 1992). 

Na relação assimétrica o sujeito age de forma diferente sobre o objeto, pois 

ele ordena os objetos; exemplificando: colocar em ordem de acordo com o tamanho. 

Com o entendimento de ambas as relações a criança começa a desenvolver o 

conhecimento lógico-matemático (RANGEL, 1992).  

Piaget apud Kamii (2005, p.16) reconhecia fontes internas e externas do 

conhecimento. A fonte do conhecimento físico (é o conhecimento dos objetos da 

realidade externa) é externa ao indivíduo, já a fonte do conhecimento lógico-

matemático é interna.  

Percebo que a construção de um conhecimento matemático só acontece se o 

conhecimento anterior foi assimilado, acomodado e equilibrado para que, com isso, 

possa construir outro conhecimento. Lembrando sempre que para um 

conhecimento ser adquirido é necessário que o conhecimento atual seja estruturado 

mentalmente. 

Ainda é um mistério o como precisamente a criança constrói o número, 
assim como também o é o processo de aprendizagem da linguagem. 
Contudo, existe bastante evidência teórica e empírica de que as raízes do 
número têm uma natureza muito geral. Dado que a noção de número só 
pode emergir a partir da atividade de colocar todos os tipos de coisas em 
todos os tipos de relações, daí decorre que o primeiro princípio de ensino 
é o de atribuir importância ao fato de encorajar as crianças a estarem 
alertas e colocarem todas as espécies de objetos, eventos e ações em todos 
os tipos de relações. (KAMII, 2005, p.39) 

 



 

2.3. Engenharia Didática 

 

Segundo CARNEIRO (2005), o termo Engenharia Didática, criado na área de 

Didática das Matemáticas, na França, na década de 80, tem inspiração no trabalho 

do engenheiro. 

A origem desta teoria está na preocupação com uma certa “ideologia da 

inovação” presente no domínio educativo, que abre caminho para qualquer tipo de 

experiência na sala de aula, descolada de fundamentação científica. Ao mesmo 

tempo, está relacionada com o movimento de valorização do saber prático do 

professor, com a consciência de que as teorias desenvolvidas fora da sala de aula 

são insuficientes para captar a complexidade do sistema e para, de alguma forma, 

influir na transformação das tradições de ensino. Nesta perspectiva, a questão 

consiste em afirmar a possibilidade de agir de forma racional, com base em 

conhecimentos matemáticos e didáticos, destacando a importância da realização 

didática na sala de aula como prática de investigação (CARNEIRO, 2005). 

A Engenharia Didática foi criada para atender a duas questões: a) das 

relações entre pesquisa e ação no sistema de ensino; b) do lugar reservado para as 

realizações didáticas entre as metodologias de pesquisa. É uma expressão com 

duplo sentido. Designa produções para o ensino, derivadas de resultados de 

pesquisa, e também designa uma específica metodologia de pesquisa baseada em 

experiências de sala de aula (CARNEIRO, 2005). 

Nessa linha, prática de ensino é articulada com prática de investigação. A 

teoria da Engenharia Didática pode ser vista como referencial para o 



desenvolvimento de produtos para o ensino, gerados na junção do conhecimento 

prático com o conhecimento teórico (CARNEIRO, 2005). 

Uma Engenharia Didática, inclui quatro fases: 1) análises prévias; 2) 

concepção e análise a priori de experiências didático-pedagógicas a serem 

desenvolvidas na sala de aula de matemática; 3) implementação da experiência; 4) 

análise a posteriori e validação da experiência (CARNEIRO, 2005).  

 

2.4. Recurso de Ensino 

 

Na realização da engenharia didática, dois tipos de recursos didáticos foram 

utilizados para uma tentativa da obtenção de um resultado positivo na aprendizagem 

da matemática, sobre a soma e a subtração dos números inteiros, pois 

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 
pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. Nós, como educadores matemáticos, devemos procurar 
alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, 
desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a 
socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas 
(OLIVEIRA). 

 

O primeiro passo da engenharia foi a utilização de um vídeo como recurso 

didático, considerado por mim sensibilizador, pois segundo MORAN introduz um 

novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso 

facilitará o desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o assunto do vídeo. 

Para a introdução do conteúdo, o vídeo foi assistido pelos alunos nos 

computadores da escola. Sabendo-se que o computador, atualmente, é manuseado 

facilmente pelas crianças e é considerado um recurso didático indispensável, é usado 

como elemento de apoio de ensino. 



Segundo os PCN’s, o computador é apontado como instrumento que traz 

versáteis possibilidades ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, seja 

pela sua destacada presença na sociedade moderna, seja pelas possibilidades de sua 

aplicação nesse processo. 

O outro recurso utilizado como facilitador da aprendizagem foi a utilização do 

jogo. Segundo os PCN’S, por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam 

situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por 

analogia: os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem 

essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções, 

capacitando-se para se submeteram a regras e darem explicações. 

Com diferentes recursos para proporcionar a aprendizagem de uma criança 

estamos desenvolvendo o seu raciocínio lógico, sua criatividade e sua interação com 

o que ocorre ao seu redor, seja a parte informativa assim como a parte pessoal e 

social. 

Os jogos, ultimamente, vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas, 
numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. A pretensão 
da maioria dos/as professores/as com a sua utilização é a de tornar as 
aulas mais agradáveis com o intuito de fazer com que a aprendizagem 
torne-se algo fascinante. Além disso, as atividades lúdicas podem ser 
consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio, levando o/a 
aluno/a a enfrentar situações conflitantes relacionadas com o seu 
cotidiano (LARA, 2003, p.21). 

 
 
 

3. Projeto Pedagógico de Ensino 

 

Nesse capítulo será apresentado o projeto pedagógico de ensino formulado 

para a realização da engenharia didática. O projeto é uma proposta de mudança na 



prática de introdução de um conteúdo em sala de aula, com a finalidade de obter 

resultados positivos na aprendizagem da Matemática. 

 

3.1.  Apresentação  

 

O projeto pedagógico de ensino foi desenvolvido para a disciplina de 

Matemática, no ensino de operações de adição e subtração com números inteiros, 

para os alunos da 6ª série do Ensino Fundamental (turma com 10 alunos) na Escola 

Estadual de Ensino Médio Professor Jacintho Silva, no período de 30.06.2010 até 

09.07.2010, totalizando 8 horas-aula.    

 

3.2.  Objetivo Geral/Justificativa 

 

O objetivo maior deste planejamento foi facilitar ao aluno a compreensão das 

operações de adição e subtração com números inteiros; fator de extrema 

importância para o futuro do alunado, pois sem compreender as operações, que são 

básicas, terão muitas dificuldades no ser e no conviver como cidadãos. 

 

 

 

 

3.3. Hipóteses/Pressupostos 

 



Pressupondo-se que os alunos tenham conhecimento dos termos presentes 

numa conta bancária, por exemplo: débito, crédito, saldo, prejuízo, lucro, e que 

também saibam o que é um número oposto ou simétrico; a hipótese dessa 

engenharia, que inicia com a apresentação de um vídeo (com o objetivo de gerar 

discussões sobre o assunto do mesmo) para, a partir daí, introduzir o conteúdo de 

soma e subtração de números inteiros, feito através de um jogo, é de fazer com que 

os mesmos deduzam as regras e tenham completo domínio da aplicação das 

mesmas.  

 

3.4.  Atividades e Estratégias de Ensino 

 

Com a apresentação do vídeo “Saldo Bancário” pretendi despertar, estimular o 

interesse e conhecimento das operações dos números inteiros e, através da atividade 

lúdica “Jogo da Adição” praticar as somas entre números inteiros. O objetivo foi que 

os alunos deduzissem e entendessem as regras da adição dos números inteiros, 

observando os resultados das contas obtidos por eles durante o jogo. 

Em seguida apliquei o mesmo jogo, mas agora com a subtração entre os 

números inteiros, também pretendendo que os alunos deduzissem e entendessem as 

regras da subtração entre os números inteiros, analisando os resultados das contas 

que obtiveram no jogo.  

Abaixo segue o quadro resumo das atividades e das estratégias de ensino que 

foram norteadoras dessa engenharia didática.  

Horas-aula Objetivo/hipóteses a 

serem atendidas 

Atividade Estratégias e recursos 



1ª Etapa 

1 hora-aula 

- Discutir sobre o tema das 

operações entre os 

números inteiros. 

- Assistir ao vídeo e 

discutir sobre o tema no 

grande grupo. 

- Aplicar exercícios. 

- Vídeo “Saldo bancário”. 

- Questionar os alunos sobre o porquê do saldo 

bancário ter alterado após as transações. 

- Mostrar a relação entre valores positivos e negativos 

numa conta. 

- Realizar dois exercícios que tratam de operações 

bancárias a fim de clarear o assunto do vídeo. 

2ª Etapa 

1 hora-aula 

- Oportunizar aos alunos 

para que deduzam e 

entendam as regras de 

adição de números inteiros 

- Construir a atividade 

lúdica “Jogo da Adição”. 

- Jogar e a notar as 

operações e os resultados 

obtidos pelos 

participantes em cada 

jogada. 

- Perguntar aos aluno quem obteve soma de números 

positivos; anotar as falas dos alunos no quadro negro; 

questionar aos mesmos sobre a relação entre as somas 

e os resultados obtidos nas suas jogadas. 

- Usar a mesma estratégia para os que obtiveram soma 

de números negativos.  

- Questionar a soma de números negativos com 

positivos e vice-versa. 

3ª Etapa 

2 horas-aula 

- Praticar a soma de 

números inteiros. 

- Resolver somas com 

números inteiros através 

de exercícios.  

- Aplicar exercícios de fixação para analisar a 

compreensão dos alunos. 

4ª Etapa 

1 hora-aula 

- Oportunizar aos alunos 

para que deduzam e 

entendam as regras de 

subtração de números 

inteiros. 

- Realizar a atividade 

lúdica “Jogo da Subtração” 

e anotar as operações e os 

resultados obtidos pelos 

participantes em cada 

jogada. 

- Perguntar aos alunos quem obteve subtração de 

números positivos; anotar as falas dos alunos no quadro 

negro; questionar aos mesmos sobre a relação entre as 

subtrações e os resultados obtidos nas suas jogadas. 

- Usar a mesma estratégia para os que obtiveram 

subtrações de números negativos. 

- Questionar a subtração de números negativos com 

positivos e vice-versa. 

- Perguntar aos alunos se existe alguma relação entre a 

soma e a subtração de números inteiros. 

5ª Etapa 

1 hora-aula 

- Praticar a subtração de 

números inteiros. 

- Resolver subtrações 

com números inteiros 

através de exercícios. 

- Aplicar exercícios de fixação para analisar a 

compreensão dos alunos. 

6ª Etapa 

2 horas-aula 

 

- Praticar a soma e a 

subtração de números 

inteiros. 

- Resolver exercícios que 

envolvam a adição e a 

subtração de inteiros.  

- Aplicar exercícios de fixação para analisar a 

compreensão dos alunos e verificar se eles conseguem 

fazer cálculos envolvendo as duas operações. 

 



3.5. Estratégias para a coleta de dados 

 

Para confirmar as hipóteses e pressupostos relacionados anteriormente, 

digitalizarei o jogo que os alunos construíram, as anotações que fizeram em seus 

cadernos sobre as jogadas realizadas, as “deduções" obtidas por eles e, além disso, 

alguns dos exercícios propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A experiência didática e sua análise 

 

Nesse capítulo serão descritas as experiências vivenciadas por mim e meus 

alunos durante a realização da engenharia didática. 

 

4.1.  Descrição da prática  

 

A primeira etapa da engenharia, que era assistir ao vídeo e discutir sobre o 

tema no grande grupo, foi realizada com sucesso, pois os alunos conseguiram 

entender o funcionamento de uma conta bancária e como aconteceram as 

operações demonstradas no vídeo, como mostram as falas a seguir: 

Professora: - Turma, porque o saldo bancário alterou após as transações? 

Aluno A: - Pois ele tinha um saldo positivo e entrou um cheque, aí ele ficou 

devendo. 

Aluno B: - Aí ele já estava com saldo negativo e fez mais uma dívida, ficou no 

prejuízo. 

Aluno C: - Só que no final ele depositou dinheiro e ficou um pouco no lucro. 

Em seguida fomos para a sala de aula onde foram aplicados dois exercícios 

sobre as operações bancárias e os alunos se saíram muito bem, pois como foi 

comentado anteriormente, eles já conheciam as expressões utilizadas em operações 

bancárias. 



Na segunda etapa aconteceu a construção da atividade lúdica “Jogo da Adição” 

pelos alunos. As regras do jogo foram explicadas somente após o término da 

confecção do mesmo, deixando-os muito curiosos.  

Para confeccionar o jogo foi feita uma matriz do tabuleiro e das cartas, numa 

folha de papel A4 (ANEXO VI). Para cada grupo composto por três alunos foi 

entregue um jogo. A seguir foi explicado a cor que deveriam pintar o tabuleiro e as 

cartas, onde os números positivos deveriam ser pintados de azul e os negativos de 

vermelho. Após foi entregue a cada grupo papel pardo a fim de que colassem atrás do 

tabuleiro e das cartas para que o jogo ficasse mais firme, dando condições de 

realizarem a brincadeira didática. A seguir veremos a criatividade de cada grupo na 

construção de seu jogo. 

 



 

Figura 1: Grupo A 



 

Figura 2: Grupo B 



 

Figura 3: Grupo C 

Após os grupos terem concluído seus jogos, foram explicadas as regras do 

mesmo; a largada começava no número zero e, conforme cada jogador retirava duas 

cartas, o peão se moveria para a esquerda ou para a direita no tabuleiro. 

Exemplificando: se a carta retirada fosse azul, andaria para o lado direito o mesmo 



número de casas da carta e, se fosse uma carta vermelha, andaria para a esquerda o 

mesmo número de casas da carta. O jogador deverá anotar em seu caderno o número 

da (primeira carta) + (segunda carta) = (casa onde parou). 

Os alunos jogaram cerca de 10 minutos, após isso foi solicitado para que cada 

grupo falasse uma operação obtida no jogo de soma com dois números inteiros 

positivos, escrevendo no quadro-negro as suas falas. Com os exemplos do quadro-

negro foi solicitado aos alunos para que observassem os resultados obtidos nas 

contas, bem como observassem se havia alguma relação entre esses resultados. 

Abaixo estão as falas dos alunos sobre isso. 

Aluno D: - Profe, todos os resultados são positivos, né? 

Professora: - Todos concordam? 

Todos os alunos: - Sim. 

Professora: - E quanto ao número do resultado obtido? 

Aluno E: - É a soma dos números das cartas, professora. 

Logo, com essa resposta e vendo que todos concordaram, solicitei aos 

mesmos para que escrevessem em seus cadernos o título ‘soma de dois números 

inteiros positivos’, copiassem os exemplos do quadro e, com suas palavras, o que 

haviam concluído, ou seja, os alunos conseguiram deduzir essa regra. 

Em seguida solicitei para falarem sobre as operações que obtiveram na soma 

de dois números inteiros negativos, escrevendo no quadro suas falas. Após todos 

falarem, solcitei para fazerem a mesma análise anterior, logo ouviu-se na sala: 

Aluno F: - São todos negativos. 

Aluno G: - E o resultado também é a soma dos números que nem antes. 



Com isso, solicitei para que colocassem o título ‘soma de dois números 

inteiros negativos’, copiassem os exemplos que estavam no quadro negro e 

escrevessem, com suas palavras, a regra da operação com dois números inteiros 

negativos, que os alunos haviam concluído em conjunto. 

 Na última parte da aula, os alunos tiveram que obter os resultados 

encontrados com a soma de um número positivo e um negativo, transcrevendo no 

quadro suas respostas e solicitando para que fizessem as mesmas observações 

como anteriormente. Nesta etapa, os alunos demoraram um pouco mais para 

visualizarem como chegar ao resultado, como mostram algumas falas abaixo: 

Aluno H: - O resultado é a diminuição dos números!? 

Aluno I: - Isso! Pegamos o mais grande e fazemos menos com o menor. 

Aluno A: - O sinal parece sempre que é do número maior. É isso profe? 

Professora: - Turma, vocês concordam com o que o colega A falou, que o sinal 

do resultado é do maior número? 

Todos ficaram quietos e observaram se era isso mesmo e, em coro, disseram 

que sim. Com isso, foi concluído que na ‘soma de um número inteiro positivo com 

um número inteiro negativo’ a resposta é a subtração dos valores absolutos dos 

números e que o sinal da resposta é igual ao do maior número de valor absoluto da 

conta. Essa regra também foi descrita pelos alunos em seus cadernos. 

A terceira etapa da engenharia foi dedicada para a resolução de somas com 

números inteiros, usando o que haviam aprendido na aula anterior sobre a “regra” 

da adição de números inteiros. Houve alguma demora na realização desta etapa pois, 

por várias vezes, os alunos folhavam o caderno buscando relembrar as regras a 

serem aplicadas, desenvolvendo assim as atividades sem grandes dificuldades, os 



poucos erros foram de somas ou subtrações dos números, mas não das regras de 

sinais a serem aplicadas. 

Na quarta etapa apliquei a atividade lúdica “Jogo da Subtração” (mesmo jogo 

anterior), mas com regras diferentes, ou seja, na hora de anotar a operação e o 

resultado obtido por cada participante em seus cadernos, em cada jogada eles 

deveriam copiar: (primeira carta) – (segunda carta) = (primeira carta) + (oposto da 

segunda carta) = (resultado obtido no jogo).   

Nesse jogo eles tiveram algumas dificuldades em entender como eles 

andariam com os peões e como deveriam anotar. 

Aluno C: - Profe, como ando com o peão, com os valores das cartas que peguei 

ou com o que eu escrever no caderno? 

Professora: - Turma, vocês vão movimentar o peão conforme a segunda 

anotação que vocês fizeram no caderno, ou seja, a primeira carta mais a oposta da 

segunda carta. 

Com algumas jogadas acompanhadas por mim, ficou mais fácil para eles 

entenderem. Os alunos jogaram cerca de vinte minutos, tempo maior do que no jogo 

anterior devido algumas dificuldades no início das jogadas.  

Abaixo temos algumas falas das jogadas que obtiveram com números inteiros 

positivos: 

Aluno D: - Profe, a regra é a mesma de antes? Quando somamos dois 

números inteiros um positivo e outro negativo? 

Professora: - Isso mesmo! 

Após as jogadas obtidas com números inteiros negativos: 



Aluno E: - É a mesma coisa de antes profe, vamos diminuir os números e 

vamos deixar o sinal do número maior. 

Os alunos foram questionados sobre as jogadas com números inteiros 

positivos e negativos e sobre qual seria a “regra” da subtração entre eles.  

Eles não estavam conseguindo visualizar o que estava acontecendo a fim de 

definirem a regra, então ressaltei que observassem apenas o que tinha caído na 

jogada e como eles haviam escrito na segunda igualdade, sem observar os resultados; 

eles disseram que copiaram o primeiro número e que somaram com o oposto do 

outro número. A seguir eles observaram a segunda igualdade e o resultado obtido, 

concluindo que a regra é a mesma da adição e o que muda é a primeira forma de 

escrever a operação, conforme as falas: 

 Alunos F: - Profe!!!! Assim fica parecido com a regra de somar dois números 

inteiros com sinal igual. 

Aluno G: - É profe, o resultado é a soma dos números e o sinal fica o que eles 

têm. 

Na quinta etapa, que foi a aplicação de exercícios de fixação do conteúdo, 

percebi que os alunos concluíram os mesmos com agilidade, obtendo a certeza do 

aprendizado.  

A sexta etapa foi de exercícios de fixação do conteúdo. 

 

4.2. Análise das hipóteses 

 

Nessa engenharia, onde o objetivo maior foi o aprendizado da soma e da 

subtração de números inteiros e cuja hipótese é que no final da aplicação da 



engenharia, os alunos tenham obtido total domínio sobre as regras da soma e 

subtração dos números inteiros, demonstraremos as análises da obtenção de um 

aprendizado favorável. 

A primeira hipótese foi discutir sobre o tema das operações entre os 

números inteiros, com a visualização de um vídeo.  

Os alunos conseguiram compreender o que o vídeo mostrou e para validar 

essa hipótese foram aplicados dois exercícios que tratavam de operações bancárias, 

como mostra a figura a seguir. 



 

Figura 4: exercício de fixação 

 

Aluno I: Profe, débito é menos né? 

A segunda hipótese foi oportunizar aos alunos para que deduzam e entendam 

as regras da adição dos números inteiros, que também foi realizada com sucesso 

como é apresentado a seguir nas escritas que os alunos fizeram em seus cadernos. 



 

Figura 5: anotação das jogadas 



 

Figura 6: análise realizada a partir dos primeiros registros 

A terceira hipótese, que foi a prática da soma de números inteiros, foi 

atendida plenamente, pois os alunos pouco erraram nos diferentes exercícios 

propostos, como mostram as ilustrações a seguir. 



 

Figura 7: exercício de fixação. 



 

Figura 8: exercício contextualizado de fixação. 

A quarta hipótese, que oportunizou aos alunos o entendimento e a dedução 

das regras da subtração de números inteiros, demorou um pouco até que 

conseguissem dominá-la claramente. Na seguinte figura, a escrita de um aluno. 



 

Figura 9: escrita da dedução da regra de subtração. 

A quinta hipótese foi a prática da subtração de números inteiros; teve êxito 

rapidamente, pois os alunos demonstraram habilidade e agilidade em realizar os 

exercícios. 



 

Figura 10: práticas de subtração. 

A sexta e última hipótese da engenharia foi praticar a soma e a subtração de 

números inteiros com exercícios envolvendo ambas as operações, conforme figuras 

abaixo. 



 

Figura 11: exercícios de fixação. 



 

Figura 12: exercícios de fixação. 

 

Figura 13: exercícios de fixação. 



 

Figura 14: exercícios de fixação. 

Nessa engenharia, onde o objetivo maior era fazer com que os alunos 

conseguissem deduzir as regras das somas e subtrações de números inteiros, pude 

concluir que os resultados obtidos foram extremamente positivos.  



5. Considerações Finais 

 

Neste trabalho, que também visa unir a pesquisa com a prática, tratou do 

ensino da adição e da subtração de números inteiros, aplicado para alunos do ensino 

fundamental, especificamente para os alunos da 6ª série da Escola Estadual de 

Ensino Médio Professor Jacintho Silva, no município de Cotiporã, e utilizou como 

recurso didático, a fim de favorecer os alunos no processo de construção do 

conhecimento, um vídeo retirado no site do You Tube, um jogo retirado de um livro 

didático escolar e quadro-negro para anotar as jogadas e passar as atividades de 

fixação aos alunos.   

Para tentar obter uma melhoria no cenário do ensino e da aprendizagem, foi 

desenvolvido um plano de ensino cujo principal objetivo é o aprendizado das 

“regras” da soma e da subtração de números inteiros.  

Antes de iniciar as práticas, foram formuladas hipóteses, todas validadas com 

o desenvolvimento da engenharia didática, no qual a principal é fazer com que os 

alunos tenham obtido total domínio sobre a soma e subtração dos números inteiros.  

O projeto pedagógico de ensino iniciou com a apresentação de um vídeo 

sensibilizador intitulado “Saldo Bancário”, com o objetivo de gerar discussões sobre o 

tema. Também houve a construção de um jogo, estimulando-os, através das jogadas e 

resultados obtidos durante ‘a brincadeira’, a deduzirem as regras da soma e da 

subtração de números inteiros. O referido jogo foi confeccionado (recortado, colado, 

pintado) pelos próprios alunos, comprovando o que os teóricos dizem da interação 

tão necessária no ser humano. A aplicação de exercícios de fixação do conteúdo foi 

feita no quadro negro e com o auxílio do livro didático adotado pela escola.  



Os dados coletados na prática validaram as hipóteses como comentado e 

mostrado na análise acima, pois foram suficientes, objetivos e claros para isso.  

Com a análise da engenharia percebi que as dificuldades comuns dos alunos, 

nesses conteúdos, foram solucionadas, pois obtiveram a aprendizagem das “regras” 

da adição e da subtração de números inteiros, ponto positivo para o aprendizado do 

próximo conteúdo curricular que são as “regras” de multiplicação e divisão de 

números inteiros, ocorreu a assimilação e a acomodação do referido conteúdo 

conforme Jean Piaget analisou. 

 Sabe-se da importância da prática de atividades de fixação, talvez esse tenha 

sido um ponto a ser melhorado, uma vez que o tempo necessário para a assimilação 

e a acomodação de um conteúdo novo, feita por uma criança, deva ser maior do que 

o programado nessa engenharia. 

Assim, no término deste trabalho, onde demostramos a construção do 

conhecimento e do conhecimento matemático da criança através de uma engenharia 

didática, pude comprovar que, com os recursos utilizados e a maneira que foi 

introduzido o conteúdo, obteve-se uma melhora significativa no comportamento e 

na construção do conhecimento dos alunos durante a prática. Portanto, esse é um 

dos possíveis caminhos facilitadores para compreensão das operações com os 

números inteiros, que sempre geraram muitas dúvidas, entre docentes, de como 

ensinar e que haja uma perfeita assimilação e acomodação do conteúdo.  

Essa engenharia que oportunizou a utilização de um elemento visual, que é 

fonte de aprendizagem e uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades; 

um jogo, que na sua utilização como prática didática por si só justifica o caráter 

lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações sociais, 



nos faz pensar, como docentes, da importância da introdução de elementos do 

cotidiano do aluno como facilitador da aprendizagem em qualquer área do 

conhecimento. 
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7. Anexos 

ANEXO I – Jogo do livro 



 

 

ANEXO II- Adição de número inteiros 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – Subtração de números inteiros 



 

 

 

 

ANEXO IV – Adição e subtração de números inteiros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V – Atividades sobre adição e subtração de números inteiros 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – Matriz do jogo 

 


