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1. INTRODUÇÃO 

 

 Caro (a) colega professor (a) de Matemática! 

  

 As demandas de aprendizagem da sociedade atual exigem que nossas práticas de ensino transbordem a 

transmissão de conhecimentos e alcancem o desenvolvimento da capacidade crítica, da autonomia intelectual dos alunos 

e que, simultaneamente, ao fazê-los navegar em mundos alienados de sua realidade, fortaleçam suas raízes culturais e 

os laços de pertencimento à comunidade em que vivem. Essas ações demandam de nós certa dose de ousadia, de 

espírito aventureiro e algum grau de esforço, pois nos levam para zonas distantes daquelas em que nos sentimos 

confortáveis. Ao aceitar essa realidade, entramos em contato com as ideias cognitivistas e etnomatemáticas e 

procuramos soluções, se não, ousadas, certamente aventureiras, para que os alunos de uma escola pública paraibana 

superem as dificuldades de adicionar e subtrair números decimais. A resposta encontrada ganhou corpo na criação e na 

adaptação de jogos analógicos para serem usados no ensino desses conteúdos com base no cotidiano dos alunos, de 

seus conhecimentos prévios e de suas dificuldades, e o relativo sucesso que obtivemos nos convenceu a socializar, de 

forma mais elaborada e sucinta, o caminho que percorremos. Nesse produto educacional, destacamos o caso particular 

de um jogo: „O Cachorro e os Bodes‟.  

Palavras-chave: Educação matemática. Jogos matemáticos. Números decimais. Adição. Subtração. 
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1.1 Objetivo geral 

  

 Apresentar o processo de criação/adaptação do jogo ‘O Cachorro e os Bodes’ e mostrar como o 

utilizamos em sala de aula. Em última análise, é uma espécie de tutorial, mas seu sentido transborda o caráter de 

manual técnico e rígido na medida em que não nos limitamos a mostrar os materiais necessários para a sua confecção e 

suas regras, o passo a passo de sua mecânica ou as atividades que orientamos em sala de aula. A esses elementos 

acrescentamos sugestões de atividades, as potencialidades que ainda não tínhamos explorado e mostramos e 

incentivamos novas readaptações para o jogo em questão.  

 

1.2 Objetivos específicos: 

 

1. Apresentar os critérios que utilizamos para criar o jogo „O Cachorro e os Bodes‟; 

2. Apresentar o material utilizado para a criação do jogo “O Cachorro e os Bodes”; 

3. Mostrar as atividades em sala de aula e as potencialidades do jogo em questão; 

4. Mostrar possibilidades de readaptações para o jogo “O Cachorro e os Bodes”.  

2 „O CACHORRO E OS BODES‟:  OS CAMINHOS DA ADAPTAÇÃO 

 

 As experiências e as práticas com a criação/adaptação de jogos para ensinar conteúdos matemáticos, 

combinadas com nossas reflexões teóricas, possibilitaram-nos identificar oito elementos fundamentais nesse processo:  

1. Ter uma referência teórica: em nosso caso, baseamo-nos em ideias cognitivistas (PIAGET, 1964; 1976; 1999; 

VIGOTSKI, 2007; 2008) e etnomatemáticas (D‟AMBRÓSIO, 1986; 1998; 2009; 2015); 
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2. Ter objetivos claros: o nosso foi o de significar a adição e a subtração de números decimais e suas representações na 

reta numérica; 

3. Conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos; 

4. Utilizar jogos de dinâmica, mecânica, regras e objetivos simples: para chegar ao jogo „O Cachorro e os Bodes‟, 

partimos do „Jogo da Onça‟ (LIMA; BARRETO, 2005), cuja mecânica e dinâmica consistem em capturar peças, muito 

próximas da relação existente entre o predador e as presas; 

5. Utilizar jogos de fácil personalização em seus personagens, regras e objetivos, sem comprometer a simplicidade de 

sua mecânica e dinâmica: a relação entre o predador e a presa, por exemplo, pode ser adaptada com personagens de 

contextos distintivos, sem alterar o dinamismo do jogo original;  

6. Ter bases orientadas pelo referencial teórico adotado: nossas adaptações se basearam no cotidiano, nos 

conhecimentos prévios e nas dificuldades de fazer a adição e a subtração de números decimais; 

7. Criar um problema-contexto ou uma narrativa introdutória sobre a ação de jogar; 

8. Avaliar o processo como um todo (criação/adaptação, intervenção e resultados) e melhorar o produto com base na 

avaliação.  

 

Decorrências das assertivas anteriores 

 

 As assertivas anteriores indicam que o processo de adaptação/criação de jogos para o ensino de conteúdos 

matemáticos carece de uma fase exploratória, portanto, seu produto deve refletir o substrato do cruzamento dos 

objetivos do professor com as possibilidades apresentadas pelos alunos. Abaixo, apresentamos como procedemos. 
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2.1 A fase exploratória 

 

Figura 1: Organograma da fase exploratória 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Detalhando a fase exploratória: 

 

1- O instrumento que utilizamos na fase exploratória para a coleta dos dados foi o questionário de dois tipos: 

a) Um de natureza sociocultural, que foi elaborado a partir de D‟Ambrósio (2015) e abordou aspectos laborais, familiares, 

lúdicos e escolares dos alunos e nos possibilitou inserir signos e símbolos representativos do cotidiano discente, como, 

por exemplo, os personagens “cachorros” e “bodes”; 

b) Um do tipo sondagem, que foi elaborado a partir de Duarte (1988), dos Parâmetros Curriculares de Matemática para o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) e de Caraça (2000) e nos possibilitou identificar os conhecimentos prévios e as 

dificuldades dos alunos sobre diversos conteúdos relacionados à adição e à subtração de números decimais. 

2- Ao cruzar os dados colhidos nos dois questionários, encontramos elementos que nos possibilitaram adequar 

o jogo criado/adaptado ao nível de desenvolvimento dos alunos. Isso é de fundamental importância porque a 

adaptação/criação não pode ser demasiada fácil nem exageradamente difícil, e isso pode não gerar motivação ou 

engajamento, tampouco possibilitar a aprendizagem pretendida.  

3- Um mecanismo bastante eficiente para averiguar se o nível de desenvolvimento dos alunos está sendo respeitado 

consiste em observar se os símbolos utilizados na adaptação/criação pertencentes aos saberes prévios dos alunos 

podem ser associados aos representativos de suas dificuldades ou dos conhecimentos que pretendemos que aprendam. 
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Resultado do detalhamento do diagrama da fase exploratória 

 

 O diagrama anterior pode fornecer o seguinte modelo para outras adaptações/criações: 

 

Figura 2: Algoritmo para adaptação/criação de jogos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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2.1.1 Do jogo primário ao „Cachorro e os Bodes‟ 

 

Figura 3: Comparação entre „O Jogo da Onça‟ e o „Cachorro e os Bodes‟ 

 

Fonte: Matematicativante1/ Elaborado pelos autores 

 

  

                                                 
1
 <http://matematicativante.blogspot.com/> Acesso em: 09 Dez. 2018. 

http://matematicativante.blogspot.com/
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Descrevendo as primeiras mudanças... 

  

 Em comparação com o „Jogo da Onça‟, em o „Cachorro e os Bodes‟: 

1- O personagem “cachorro” ocupa o lugar e a função do personagem “onça”; 

2- Os personagens “bodes” ocupam o lugar e a função dos personagens “cachorros”; 

3- Os personagens “bodes” são numerados com os valores 0,6; 1,2; 1,3; 1,15; 1,35; 0,8; 0,85; 1; 0,5; 0,6; 0,798; 0,75; 

0,51; e 0,501. Esses valores simbolizam as massas (kg) desses animais quando recém-nascidos; 

4- Apresenta retas numéricas no tabuleiro, divididas em unidades e em décimos;  

5- No início do jogo, utiliza uma peça localizada no ponto “-4,7”. A partir de então, o jogador “cachorro” deve movimentá-

la de acordo com as somas obtidas desse número com os valores das peças bodes capturadas; 

6- O número em questão, em seu valor absoluto (4,7), representa a quantidade de carne que o cachorro deve capturar 

com, pelos menos, cinco peças bodes. As peças móveis utilizadas podem ser objetos da natureza, como sementes de 

árvores ou pedras. 

 

Observação: Os personagens bodes e cachorro, as medidas de massa, as retas numéricas e os números decimais 

foram utilizados no cenário do jogo porque diagnosticamos nos questionários que eles faziam parte do cotidiano, dos 

conhecimentos prévios e das dificuldades dos alunos. 
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2.1.2 As regras do jogo „O Cachorro e os Bodes‟ 

 

Quadro 1: Regras do jogo 'O Cachorro e os Bodes‟ 

ASPECTO DESCRIÇÃO 

Número de 
jogadores 

Dois - um fica com o cachorro, e o outro, com os 14 bodes. 
 

 
Forma de 
disputa 

 
Cada jogador joga uma vez com o cachorro e outra vez com os bodes. 
 

Objetivos: O jogador que estiver com cachorro deve capturar 4,7kg de carne com, no máximo, cinco bodes, e o que 
estiver com os bodes deve encurralar o cachorro, deixando-o sem possibilidade de se mover em qualquer 
região do tabuleiro. Observação: o jogador que está com os bodes não pode capturar o cachorro. 
 

Movimentação 
A: 

O jogador que está com o cachorro inicia a partida, movendo sua peça para qualquer casa adjacente que 
esteja vazia. Em seguida, o que está com os bodes deve mover qualquer uma de suas peças também para 
uma casa adjacente que esteja vazia. As peças podem ser movidas em qualquer direção. O cachorro captura 
um bode quando salta sobre ele para uma casa vazia (como no jogo de damas). A captura pode acontecer 
em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível (também como no jogo de 
damas). Os jogadores alternam as jogadas até que um dos dois vença a partida. 
 

Movimentação 
B: 

Cada participante da disputa, quando estiver jogando com o cachorro, deve, no início de cada partida, 
localizar um objeto na reta do tabuleiro na posição em que se localiza o número -4,7, e movimentá-la a partir 
de sua soma com os valores das peças bodes capturadas. Observação: Em nosso caso, foi utilizada uma 
semente de uma árvore localizada em frente à escola onde fizemos as intervenções. 
 

Vencedor Da partida: Quando o jogador que está com o cachorro consegue capturar cinco bodes ou um valor igual ou 
superior a 4,7kg de carne. Quando o jogador que está com os bodes consegue imobilizar o cachorro em 
qualquer local do tabuleiro. Da disputa: O jogador que, quando jogando com o cachorro, capturar a maior 
quantidade de carne com as peças “bodes”. 

Fonte: Adaptado de Lima e Barreto (2005, s.p.) 
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2.2 Fase participante: da confecção do jogo à ação de jogar propriamente dita 

 

Figura 4: Alunos construindo e jogando „O Cachorro e os Bodes‟ 

 

Fonte: Arquivos da pesquisa 
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A confecção do jogo 

 

Quadro 2: Planejamento para confeccionar o jogo em sala de aula 

 
TEMPO 

 
1- Três aulas de 40 minutos:  
 
 

OBJETIVO 1- Construir o tabuleiro conforme o modelo da figura 3 (lado direito) e familiarizar os alunos com as 
regras do jogo „O cachorro e os Bodes‟ (ver quadro 1). 
 

MATERIAL UTILIZADO 1- Texto com as regras do jogo „O Cachorro e os Bodes‟ e com o modelo de seu tabuleiro; 
2- Tampas de garrafas pet, para representar os personagens; 
3- Retângulos de madeira compensada com dimensões aproximadas de 40cm x 40cm para serem os 
tabuleiros; 
4- Régua e/ou esquadro e lápis de escrever em CD, para desenhar os tabuleiros nos retângulos de 
madeira compensada e escrever os valores dos personagens nas tampas de garrafa pet. 
 
 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

1- Socialização com a turma;   
2- Organização da turma em duplas ou em trios;   
3- Leitura e diálogo com os alunos do texto sobre o jogo „O Cachorro e os Bodes‟;  
4- Construção dos tabuleiros;   
6- Intervenções didático-pedagógicas.  
 

METODOLOGIAS E 
INSTRUMENTOS 

POSSÍVEIS 

1- Se o objetivo for de economizar tempo, pode-se solicitar que os alunos levem os tabuleiros já 
recortados de casa; 
2- Ao invés de utilizar os tabuleiros de madeira, pode-se usar isopor; 
3- A depender do nível de desenvolvimento dos alunos e do tamanho dos tabuleiros, as retas 
podem ser divididas apenas em unidades, em unidades e décimos, em unidades, décimos e 
centésimos, e assim por diante; 
4- Podem-se utilizar outros personagens e outras regras que se adequem ao contexto em que a 
atividade esteja sendo ministrada; 
5- Um procedimento que pode ser interessante é iniciar com a história do „Jogo da Onça‟. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Como saber qual o número de tabuleiros e de peças para cada intervenção?  

 

 Como as disputas são realizadas em duplas, seja n o número de alunos participantes, temos que: 

1. Número de tabuleiros =   ⁄ ; 

2. Número de peças “cachorro” =   ⁄ ; 

3. Número de peças “bodes” = (  ⁄ ) x 14. 

4. Se o número de alunos for ímpar, as fórmulas acima ficam da seguinte forma: 
     

 ⁄   e [
     

 ⁄ ]x 14. 

 

2.2.1 As intervenções com o jogo „O Cachorro e os Bodes‟  

 
O problema-contexto/narrativa introdutório da ação de jogar 
 
“Em nossa região, um hábito muito comum é o de cachorros esfomeados saírem à noite à procura de alimentos e, ao não 
encontrá-los, acabam atacando rebanhos de bodes, causando muitos prejuízos para os criadores e desavenças entre 
vizinhos, sobretudo porque já se tornou cultural, desde que se tenha a devida prova do ocorrido, sacrificar “o cachorro 
ladrão de bodes”. Considere que um desses cachorros ficou amarrado por 10 dias, sem comer carne alguma e, ao se 
soltar, atacou um rebanho de caprinos, composto de muitos animais recém-nascidos. Sabendo que os cachorros 
precisam mensalmente de, aproximadamente, 14 kg de carne para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, no jogo 
abaixo, agora intitulado “O Cachorro e os Bodes‟, consiga a quantidade de alimentos necessários para suprir o período 
de abstenção de carnes do cão acima citado ou o impeça de sacrificar os cabritinhos”. 
 

Orientações para a resolução do problema-contexto/narrativa introdutória da ação de jogar 

 

1- Convencionamos que o mês é de trinta dias; 
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2- Instigamos os alunos a concluírem que o período em que o cachorro ficou amarrado - dez dias - corresponde à terça 

parte do mês;  

3- Induzimos os alunos a raciocinarem que a quantidade de comida necessária para esses dez dias, em condições 

ideais, também seria reduzida para a terça parte;  

4- Solicitamos que fizessem o cálculo de “14/3”.  

5- Exploramos aproximações, estimativas e arredondamentos sucessivos para que os alunos chegassem ao resultado 

4,666...; 

6- Indagamos os alunos sobre se esse número deve ser negativo ou positivo, considerando que essa era a quantidade de 

carne que supostamente estava faltando no personagem “cachorro”;  

7- Indagamos se seria conveniente utilizá-lo no formato periódico.  

 

Resultados esperados do problema-contexto/narrativa introdutórios 

  

 Espera-se que os alunos atribuam ao resultado 4,666... um significado negativo e convencionem usá-lo em sua 

forma arredondada (-4,7). Consequentemente, as peças “bodes” ganham sentido positivo, pois, quando capturadas, elas 

são “depositadas” ou acrescentadas ao personagem cachorro. Esses resultados são muito importantes, pois, em última 

análise, a fase seguinte consiste em operacionalizar essa narrativa jogando „O Cachorro e os Bodes‟. 
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2.2.2 A ação de jogar propriamente dita e as intervenções docentes  

 

Quadro 3: Planejamento para as intervenções com o jogo „O Cachorro e os Bodes‟ 

 
 

TEMPO 

Três aulas de 40 minutos:  
1- Uma aula para orientações e a resolução do problema-contexto ou da narrativa que antecede o jogo 
„O Cachorro e os Bodes‟;  
2-Duas aulas (60 minutos) para jogar „O Cachorro e os Bodes‟. 

 
OBJETIVOS 

 
1- Significar a adição e a subtração de números decimais e suas representações na reta numérica.  
 

 
MATERIAL UTILIZADO 

1- Quadro e lápis-pincel para esclarecer as eventuais dúvidas dos alunos;  
2- Tabuleiro construído no encontro anterior; 
3- Folha-ofício para os alunos anotarem as capturas do jogo „O Cachorro e os Bodes‟; 
4-Texto contendo o problema-contexto ou a narrativa introdutória da ação de jogar. 

 
 
 

METODOLOGIA 

 
1- Proposição, leitura individual e coletiva e resolução do problema-contexto ou da narrativa introdutória 
da ação de jogar;   
2- Formação de duplas para jogar „O Cachorro e os Bodes‟;  
3- Prática do jogo „O Cachorro e os Bodes‟; 
4- Como o número de alunos de nossa intervenção foi ímpar, fizemos uma competição em formato de 
rodízio: na primeira rodada, um fica de fora por sorteio, mas, logo em seguida, ocupa o lugar do primeiro 
jogador que perde uma disputa, que, por sua vez, fica de fora e ocupa o lugar do próximo perdedor, e, 
assim, sucessivamente; 
5- Intervir a partir das inquietações dos alunos em relação aos problemas do jogo. 

 
METODOLOGIAS E  

INTRUMENTOS 
POSSÍVEIS 

 
1- Caso o número de alunos participantes da atividade seja par, pode-se fazer uma competição 
eliminatória; 
2- Pode-se permitir que os alunos utilizem instrumentos de cálculos (calculadoras) para lhes auxiliar no 
jogo; 
3- Podem-se incentivar os alunos a colaborarem com seus colegas, caso eles permitam e seja 
conveniente. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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2.2.2.1 Um recorte da intervenção: mostrando a dinâmica do jogo „o Cachorro e os Bodes‟ 

 

 Para ilustrar como esse jogo funciona na prática, vamos descrever uma sequência de capturas feitas por um 

aluno durante nossas intervenções (C1, C2, C3, C4 e C5): 0,5; 0,6; 1,3; 1,2 e 1,35. 

 

Início do jogo 

 

Posição da 
peça móvel na 

reta do 
tabuleiro 

 

 
-4-7 

Expressão 
matemática 
associada 

 
-4,7+0,0= -4,7 

 
Significado 

Não foram feitas capturas; o cachorro 
está com um déficit de 4,7kg de carne. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Jogo „O Cachorro e os Bodes‟ na posição inicial  

 

Fonte: Elaborado pelos autores
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Primeira captura: C1= 0,5 Kg 

 

Posição da peça móvel na 
reta do tabuleiro 

 

-4,2 

Expressão matemática 
associada 

4,7+0,5 = -4,2 

 
Significado 

O cachorro está com um 
déficit de 4,2 kg de carne. 
 

 

Figura 6: Posição da semente depois da primeira captura  

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Segunda captura: C2= 0,6 kg 

 

Posição da peça móvel 
na reta do tabuleiro 

 

 
-3,6 

Expressões 
matemáticas associadas 

a) -4,7+0,5+0,6= -3,6 
b) -4,7+1,1= -3,6 
c)-4,2+0,6= -3,6 

 
Significado 

O cachorro está com um 
déficit de 3,6 kg de carne. 

 

Figura 7: Posição da semente depois da segunda captura  

 

 Fonte: Elaborado pelos autores
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Terceira captura: C3= 1,3 kg 

 

Posição da peça móvel 
na reta do tabuleiro 

 

 
-2,3 

Expressões 
matemáticas associadas 

a)-4,7+0,5+0,6+1,3= -2,3 
b) -4,7+2,4= -2,3 
c)-3,6+1,3= -2,3 
 

 
Significado 

O cachorro está com um 
déficit de 2,3 kg de carne. 

 

Figura 8: Posição da semente depois da terceira captura 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Quarta captura: C4= 1,2 kg 

 

Posição da peça móvel na 
reta do tabuleiro 

 

 
-1,1 

Expressões matemáticas 
associadas 

a)-4,7+0,5+0,6+1,3 +1,2 = -1,1 
b)-4,7+3,6=  -1,1 
c)-2,3+1,2=  -1,1 
 

 
Significado 

O cachorro está com um déficit de 
1,1 kg de carne. 
 

 

Figura 9: Posição da semente depois da quarta captura 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quinta captura: C5= 1,35 kg 

 

Posição da peça móvel na 
reta do tabuleiro 

 

 
+0,25 

Expressões matemáticas 
associadas 

a)-4,7+0,5+0,6+1,3+ 
1,2 +1,35= +0,25 
b) -4,7+ 4,95= +0,25 
c) -1,1+1,35=+0,25 

 
Significado 

O cachorro supriu o seu déficit de 
carne e ainda ficou com um excesso 
de 0,25kg. 

 

     Figura 10: Posição da semente depois da quinta captura 

 

                           Fonte: Elaborado pelos autores 
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3 AVALIAÇÃO DO JOGO 

 

Figura 11: Organograma da avaliação do jogo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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4 CONCLUSÕES 

 

 O jogo „O Cachorro e os Bodes‟, por meio da mediação docente e/ou discente, que se faz partindo da concretude 

dos símbolos e dos significados pertencentes ao cotidiano, aos conhecimentos prévios e às dificuldades dos alunos e de 

suas interações e inquietações em relação aos problemas do jogo, possibilita-nos dar significado às operações de adição 

e subtração de números decimais, chegar as suas dimensões abstratas e acadêmicas e desenvolver condutas críticas, 

éticas, colaborativas, motivacionais e socializantes. Também nos possibilita consolidar e revisar alguns conceitos 

associados a essas operações no conjunto dos números naturais e dos inteiros. No que se refere ao momento de sua 

confecção, possibilita: 

1- Aplicar e compreender conceitos matemáticos associados à geometria: pontos, retas, planos, paralelismo, 

perpendicularismo, transversalidade e ângulos; 

2- Desenvolver o raciocínio lógico; 

3- Debater acerca de questões ambientais; 

4- Desenvolver práticas pedagógicas interdisciplinares; 

6- Despertar a motivação e o engajamento nos alunos; 

8- Compreender a importância de utilizar materiais como régua e esquadro. 

 

4.1 Sugestões para novas atividades 

 

1- Para trabalhar com números naturais, basta aproximar o valor -4,7, utilizado como indicador da necessidade de comida 

do personagem “cachorro”, para -5,0; mudar o problema-contexto ou a narrativa que se tece antes da ação de jogar, para 
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que seu significado seja de um número positivo, e dividir as retas do tabuleiro em valores naturais, tendo como ponto de 

partida o zero (0); 

2- Para trabalhar com números inteiros, basta arredondar o valor -4,7 para -5,0 e dividir as retas dos tabuleiros em partes 

inteiras; 

3- A depender do nível de desenvolvimento dos alunos e do tamanho físico dos tabuleiros, podem-se dividir as retas em 

centésimos ou milésimos e elevar as operações envolvidas a níveis cada vez mais complexos; 

4- Pode-se trabalhar cada uma das situações anteriores como níveis de um mesmo jogo. Desse modo, o jogo adaptado 

para os números naturais pode ser o nível 1, para os números inteiros, o nível 2, e, assim, sucessivamente; 

5- Podem-se usar outros personagens que se adequem ao contexto socioeconômico-cultural e ambiental dos alunos. Por 

exemplo: em uma de nossas adaptações, para contextualizar com o momento atual do país, utilizamos como 

personagens o consumidor e os preços da gasolina; 
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