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RESUMO 
 

 
O presente artigo apresenta um relato das ações desenvolvidas durante a 
implementação do projeto “O jogo como recurso didático nos processos de ensino e 
aprendizagem da Matemática” junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Princesa Izabel em Cianorte – Paraná. O objetivo do mesmo foi 
de proporcionar a aprendizagem de conteúdos matemáticos, utilizando como 
estratégia didática uma prática pedagógica embasada na Teoria de Jogos. 
Destacamos a metodologia da resolução de problemas, por ser a mais adequada 
para a aplicação dos jogos. Pretendemos com essa metodologia de ensino propiciar 
estratégias de resolução de problemas e também colaborar para o aumento do 
interesse dos alunos pela aprendizagem da Matemática. O mesmo tornou as aulas 
mais dinâmicas, interessantes e desafiadoras, e ainda, oportunizou para os alunos 
aquisição de conceitos matemáticos, muitos deles considerados como obstáculos 
epistemológicos. Contribuiu ainda, na superação de bloqueios e preconceitos que 
alguns alunos tinham pela disciplina e promoveu o desenvolvimento intelectual, 
cognitivo e social do aluno, contribuindo para uma aprendizagem significativa e  
compreensão dos conteúdos em substituição à aprendizagem mecânica. 
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Abstract 
 

 

This article presents a report of the actions developed during the implementation of 
the project “The game as a didactic resource in the processes of teaching and 
learning of Math” with the sixth graders at Princesa Izabel Elementary School in the 
city of Cianorte – PR – Brazil. The objective was to provide the learning of math 
using as didactic strategy a pedagogical practice based on the Theory of Games. 
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The problem solving method was highlighted for being the most adequate for the 
games appliance. This teaching methodology intended to propitiate problem solving 
strategies and also to collaborate to increase the interest of the students in Math 
learning. It made the classes more dynamic, interesting and challenging, and it also 
gave the students the opportunity to acquire mathematic concepts, a lot of them 
considered as epistemological obstacles. It also contributed to overcoming barriers 
and prejudice that some students had towards the subject and it promoted the 
intellectual, cognitive and social development of the students, contributing to a 
significant learning and comprehension of the contents, replacing a mechanical 
learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é resultado da pesquisa do projeto de Intervenção 

Pedagógica desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o qual foi aplicado para alunos do 6º 

ano da Escola Estadual Princesa Izabel – Ensino Fundamental, NRE de Cianorte, 

município de Cianorte – Paraná, no período de agosto a dezembro de 2011. 

O principal objetivo do mesmo foi proporcionar a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos para alunos do Ensino Fundamental II, utilizando como 

estratégia didática uma prática pedagógica embasada na Teoria de Jogos.  

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008, p. 45) 

afirmam: “a aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 

possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas de 

modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar.” 

Nesse contexto, é necessário que o processo pedagógico da disciplina de 

Matemática contribua para que o estudante tenha condições de “constatar 

regularidades matemáticas, generalizações e apropriação de linguagem adequada 

para descrever e interpretar fenômenos matemáticos e de outras áreas do 

conhecimento” (DCEs, p. 49), criando assim condições para o aluno ampliar seu 

conhecimento, contribuindo para uma maior participação social. 

 É necessário, então, que o professor utilize-se de práticas pedagógicas 

variadas que permitam ao aluno estabelecer conexão com diferentes ideias e 
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conhecimentos, analisar e interpretar dados matemáticos e de outras áreas do 

conhecimento, bem como se apropriar da linguagem matemática adequada. Nesse 

aspecto, a utilização de jogos como recursos didáticos, contribui para enriquecer os 

processos de ensino e aprendizagem em Matemática, tornando-os mais atraentes e 

acessíveis  para o aluno,  contribuindo para estreitar o distanciamento entre a teoria 

e a prática. Grando (2008, p.21) argumenta que “a escola deve estar preocupada em 

propiciar situações de ensino que possibilitem aos alunos percorrerem este caminho, 

valorizando a utilização de jogos nas atividades escolares.” Sendo assim, torna-se 

necessário no processo pedagógico trabalhar com atividades que permitam ao aluno 

criar estratégias para o desenvolvimento do pensamento, da linguagem matemática, 

reflexão, análise e levantamento de estratégias diversificadas de resolução de 

situações-problema.    

Para Lorenzato (2009) “o material didático pode ser um excelente catalisador 

para o aluno construir o seu saber matemático.” (p. 21). O autor ainda enfatiza a 

importância do lúdico na construção, comparação, estabelecimento de relações, 

mediação, valorização e resolução de problemas. (p. 99). 

O jogo segundo  Smole, Diniz e Milani (2008), pode ser visto como uma das 

bases sobre a qual se desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade 

de sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. (p.10). E ainda o 

aspecto lúdico faz do jogo um contexto natural para o surgimento de situações-

problema cuja superação exige do jogador alguma aprendizagem e um certo esforço 

na busca por uma solução. 

             Borin (1998) afirma que em situações de jogos podemos identificar o 

desenvolvimento da linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo. Todas as 

habilidades envolvidas nesse processo, que exigem tentar, observar, analisar, 

conjecturar, verificar, compõem o que chamamos de raciocínio lógico, que é uma 

das metas prioritárias do ensino da Matemática.  A autora também ressalta que a 

introdução de jogos nas aulas de Matemática também contribui para diminuir os 

bloqueios apresentados por muitos dos nossos alunos que temem a Matemática e 

sentem-se incapacitados para aprendê-la. (p.9). 

As ações desenvolvidas durante a implementação do projeto “O jogo como 

recurso didático no processo ensino e aprendizagem da Matemática”, foram 

apresentadas  e  aplicadas em sala, no período normal e  em contraturno, em dias 
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alternados e em vários momentos, visando melhorar a apropriação e fixação  dos 

conteúdos envolvidos em cada atividade. 

Para a aplicação do mesmo utilizou-se como material de apoio a Produção 

Didático Pedagógica, a qual é composta pelos jogos com abordagem centrada nos 

conteúdos matemáticos referentes aos 3º e 4º bimestres do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Além dos jogos, também foram utilizados como recursos 

metodológicos durante a sua aplicação a TV pendrive, calculadora e textos 

impressos.  

 Durante a execução do trabalho pudemos observar que a utilização dos 

jogos didáticos contribuiu para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem 

da Matemática e, consequentemente, para formação de cidadãos críticos e atuantes 

na sociedade na qual estão inseridos. Para isso, é importante que a Matemática, por 

meio do professor, exerça seu papel na formação de capacidades intelectuais, na 

agilidade de raciocínio e em aplicações referentes às situações cotidianas. 

 

 

2. JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 

2.1 O uso de jogos em sala de aula como estratégia de ensino 

 

 

A Matemática tem grande contribuição na formação da cidadania, pois 

diante das transformações sociais e econômicas da atualidade, cada vez mais o 

homem necessita interpretar informações, tomar decisões em relação aos problemas 

apresentados e ter participação ativa na sociedade na qual está inserido. Segundo 

as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008, p.45), o ensino da Matemática 

é “visto como um saber vivo, dinâmico, construído para atender às necessidades 

sociais, econômicas e teóricas em um determinado período histórico.” Daí a 

importância da aquisição dos conhecimentos matemáticos pelo indivíduo, a fim de 

que ele possa compreender o seu momento histórico e contribuir de forma positiva 

na sociedade. 

 Nesse sentido, as mesmas diretrizes mencionadas anteriormente afirmam 

que:  
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Pela Educação Matemática, almeja-se um ensino que possibilite aos 
estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e 
formulação de idéias. Aprende-se matemática não somente por sua beleza 
ou pela consistência de suas teorias, mas, para que, a partir dela, o homem 
amplie seu conhecimento e, por conseguinte, contribua para o 
desenvolvimento da sociedade. (DIRETRIZES CURRICULARES DO 
ESTADO DO PARANÁ, 2008, p. 48). 

 

 

Segundo Lorenzato (2009), as novas demandas sociais e educativas 

apontam para a necessidade de um ensino voltado para a promoção do 

desenvolvimento da autonomia intelectual, criatividade e capacidade de ação, 

reflexão e crítica pelo aluno.  

 

 

Para tanto, faz-se necessário a introdução da aprendizagem de novos 
conteúdos de conhecimentos e de metodologias que, baseadas na 
concepção de que o aluno deve ser o centro do processo de ensino-
aprendizagem, reconheça, identifique e considere seus conhecimentos 
prévios como ponto de partida e o prepare para realizar-se como cidadão 
em uma sociedade submetida a constantes mudanças. (LORENZATO, 
2009, p. 40 - 41). 

 

 

 O autor ressalta a importância que tem o uso de materiais concretos como 

recursos didáticos, pois interferem positivamente nos processos de ensino e de 

aprendizagem da Matemática e contribuem para a construção do conhecimento de 

forma significativa. Os materiais concretos tornam a aprendizagem dinâmica, 

interessante, desafiadora, favorecendo o desenvolvimento de competências como 

autonomia, cooperação, participação e relação interpessoal. Ainda, em relação ao 

emprego de materiais manipuláveis no ensino da Matemática, o autor argumenta: 

 

 

O material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a 
observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e cientifico, é 
fundamental para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno 
na construção de seus conhecimentos. (LORENZATO, 2009, p. 61). 

 

 

É interessante observar que vários objetos encontrados no nosso cotidiano 

podem ser utilizados para desencadear situações-problema, nas quais os alunos 



6 

 

poderão estabelecer relações entre esses objetos e seu conhecimento prévio, 

levando-os a refletir, levantar hipóteses, conjecturar, formular soluções, fazer novas 

perguntas, descobrir estruturas e construir novos conceitos. Ressalta-se que a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos a partir da utilização de materiais 

manipuláveis permite aos alunos o rompimento com as situações de medo, angústia, 

insegurança e possibilita que eles arrisquem ideias, sugestões, participando com 

interesse das atividades propostas, desenvolvendo atitudes positivas em relação à 

disciplina. 

 

 

[...] o material concreto tem fundamental importância pois, a partir de sua 
utilização adequada, os alunos ampliam sua concepção sobre o que é, 
como e para que aprender matemática, vencendo os mistos e preconceitos 
negativos, favorecendo a aprendizagem pela formação de ideias e modelos. 
(LORENZATO, 2009, p. 43). 

 

 

Nessa concepção de aprendizagem, as atividades que utilizam materiais 

concretos foram fundamentais nos processos de ensino e de aprendizagem da 

Matemática. O jogo, por representar uma atividade lúdica, propicia a descontração, o 

respeito a regras, aguça a imaginação, envolve o interesse do aluno gerando prazer 

pela ação a ser desenvolvida, facilitando a aprendizagem da Matemática. 

 

 

Consideramos que o jogo, em seu aspecto pedagógico, apresenta-se 
produtivo ao professor que busca nele um aspecto instrumentador e, 
portanto, facilitador na aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas 
vezes de difícil assimilação, e também produtivas ao aluno, que 
desenvolveria sua capacidade de pensar, refletir, analisar, compreender 
conceitos matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las 
(investigação matemática), com autonomia e cooperação.  (GRANDO, 
2008, p. 26). 

 

 

Nesse contexto, o uso de jogos na sala de aula como estratégia de ensino é 

um importante instrumento para a compreensão de conteúdos de difícil assimilação 

e na construção de conceitos e habilidades, ajudando na desconstrução de mitos e 

preconceitos negativos que são desenvolvidos por alguns alunos em relação à 

Matemática. Assim, o jogo torna-se um aliado nos processos de ensino e 
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aprendizagem, desenvolvendo a confiança na capacidade de enfrentar desafios, 

melhorando a autoimagem do aluno. 

 No processo do desenvolvimento, o jogo pode ser entendido como um 

precursor do pensamento abstrato, pois a ação de manusear objetos, de levantar 

hipóteses, de antecipar possíveis resultados e fazer análise passa pelo imaginário 

até chegar numa situação de abstração.  

  Vigotski (2010, p. 124), ressalta que do “ponto de vista do desenvolvimento, 

a criação de uma situação imaginária pode ser considerada como um meio para 

desenvolver o pensamento abstrato.” Nesse sentindo, os materiais concretos são 

considerados mediadores da passagem das ações concretas para a abstração dos 

conteúdos. 

 

 

O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas 
pelos objetos que o constituem, mas também pelo desafio das regras 
impostas por uma situação imaginária que, por sua vez, pode ser 
considerada como meio para o desenvolvimento do pensamento abstrato. 
(GRANDO, 2008, p. 18). 

 

 

Portanto, as atividades desenvolvidas por meio dos jogos permitem ao aluno 

vivenciar seu processo de aprendizagem, na medida em que o aluno propõe-se a 

argumentar, a investigar, a levantar hipóteses e testá-las. Ele poderá encontrar 

diferentes caminhos e elaborar formas próprias para solucionar situações-problema 

apresentadas, favorecendo o espírito crítico, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal 

e a autonomia.    

     

 

Analisando a relação entre o jogo e a resolução de problemas, ambos 
enquanto estratégias de ensino, evidenciamos vantagens no processo de 
criação e construção de conceitos, quando possível, por meio de uma ação 
comum estabelecida a partir da discussão matemática entre os alunos, e 
entre o professor e os alunos. (GRANDO, 2008, p. 29). 

 

 

Borin (1998, p. 8) salienta que a atividade de jogar, se bem orientada, tem 

papel importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como 

organização, atenção e concentração tão necessárias ao aprendizado, em especial  
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ao da Matemática e para a resolução de problemas em geral. A autora argumenta 

também que, no jogo, identificamos o desenvolvimento da linguagem, criatividade e 

raciocínio dedutivo, exigidos na escolha de uma jogada. 

 O jogo demonstra ser um instrumento importante na dinamização do 

processo de socialização dos alunos, “... na medida em que a criação e o 

cumprimento de regras envolve o relacionar-se com o outro que pensa, age, cria 

estratégias diferenciadas.” (GRANDO, 2008, p.26). Nesse processo o aluno ouve o 

colega, discute e justifica-se, argumenta e reflete sobre os seus próprios 

procedimentos. Tais situações são excelentes para alcançar conquistas sociais e 

desenvolver a autonomia, o respeito e a disciplina, contribuindo para 

desenvolvimento social, afetivo e intelectual do aluno.   

Para Macedo, Petty e Passos (2005, p. 26) “o trabalho com jogos oferece 

um rico arsenal de possibilidades, contribuindo para a construção de relações 

sociais cuja direção é aprender a considerar limites e agir de forma respeitosa com 

as pessoas”. Tais atitudes são essenciais para a convivência em sociedade.  

É importante salientar que o uso de jogos ou materiais concretos requer 

critérios por parte do professor, uma vez que esse material deve ser usado a partir 

de planejamento prévio, embasado em pressupostos metodológicos previstos no 

Plano de Trabalho Docente, vinculado à concepção teórica do Projeto Político 

Pedagógico da escola, visando a uma finalidade de aprendizagem. 

Nesse sentido, Lorenzato (2009), aponta alguns cuidados básicos aos quais 

o professor deve se ater quando fizer uso de quaisquer materiais concretos. São 

eles: dar tempo para que os alunos conheçam o material; incentivar a comunicação 

e troca de ideias; mediar, sempre que necessário; realizar uma escolha responsável 

e criteriosa do material; planejar com antecedência as atividades, procurando 

conhecer bem os recursos a serem utilizados; estimular a participação do aluno na 

confecção do material. 

Também se faz necessário destacar a importância da intervenção do 

professor, sempre que necessário, “durante as situações de jogo, a fim de resgatar, 

mediante questionamentos e situações-problema com registros, os processos 

desencadeados e as estratégias de resolução utilizadas” (GRANDO, 2004, p. 58). A 

autora também ressalta a importância do registro, pelos alunos, durante a ação 

pedagógica com o jogo podendo ser um “importante instrumento de que pode dispor 
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o aluno, para análise de jogadas “erradas” (jogadas que podem ser melhores) e 

construção de estratégias.”  

 

 

[...] os procedimentos de intervenção realizados ao longo do trabalho com 
jogos atuam como desencadeadores de competências despercebidas pelos 
alunos, o que colabora para modificar a qualidade da participação nas 
atividades escolares. (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005, p. 26). 

 

 

 A utilização de jogos contribui para o professor saber como está se 

desencadeando o processo de construção dos conhecimentos matemáticos 

inseridos nas estratégias do jogo e para avaliar aspectos relacionados ao modo 

como os alunos pensam, à compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos no 

jogo, às habilidades que os mesmos possuem para criação de estratégias na 

solução das situações que se apresentam como problemas durante o jogo, à 

capacidade em analisar os diferentes aspectos do processo do jogo e suas atitudes 

em operar informações, ao desenvolvimento de valores e princípios éticos. (Guérios, 

2006). 

 Sabe-se que a inserção de jogos nas aulas de Matemática apresenta 

inúmeras vantagens para o processo ensino e aprendizagem. Grando (2008) 

sistematiza tais vantagens que devem ser assumidas pelo professor ao propor um 

trabalho pedagógico com jogos.  

A autora apresenta as seguintes vantagens: 

 

 

-(re)significação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para 
o aluno; 
- introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 
- desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos 
jogos); 
- aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 
- significação para conceitos aparentemente incompreensíveis; 
- propiciar o relacionamento das diferentes disciplinas (interdisciplinaridade); 
- o jogo requer a participação ativa do aluno na construção de seu próprio 
conhecimento; 
- o jogo favorece a interação social entre os alunos e a conscientização do 
trabalho em grupo; 
- a utilização dos jogos é um fator de interesse para os alunos; 
- dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, 
do senso crítico, da participação, da competição “sadia”, da observação, 
das várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em 
aprender; 
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- as atividades com jogos podem ser utilizadas para desenvolver 
habilidades de que os alunos necessitam. É útil no trabalho com alunos de 
diferentes níveis; 
- as atividades com jogos permitem ao professor identificar e diagnosticar 
algumas dificuldades dos alunos. (GRANDO, 2008, p. 31 -32). 

 
 

Acreditamos que os autores mencionados justificam e corroboram com 

nossa proposta, na qual a teoria dos jogos em Educação Matemática está ancorada. 

 

 

2.2 A Importância da utilização dos jogos no ensino da Matemática 

 

 

Vários estudos demonstram que a utilização de jogos nas escolas não é algo 

novo, no entanto, ao estudarmos a sua inserção como metodologia de ensino nas 

aulas de matemática, esta evidencia-se por exercer um papel importante na 

construção de conceitos matemáticos, e por representar uma situação de interesse 

para o aluno. Assim, o jogo contribui para uma aprendizagem significativa. Podemos 

afirmar também que por meio desse recurso é possível o professor introduzir, 

aprofundar ou fixar conteúdos matemáticos.  

 

 

Ao analisarmos os atributos e/ou características do jogo que pudessem 
justificar sua inserção em situações de ensino, evidencia-se que este 
representa uma atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do 
jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a competição e o desafio 
que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades de 
superação de tais limites na busca da vitória, adquirindo confiança e 
coragem para se arriscar. (GRANDO, 2008, p. 24). 
 
O jogo matemático é uma ferramenta para auxiliar o professor em sala de 
aula, pois pode ser utilizado para fixar conteúdos, introduzir e desenvolver 
conceitos matemáticos, desenvolver estratégias de resolução de problemas, 
dar significados para conceitos e promover a participação mais ativa por 
parte dos alunos. (GUIRADO, 2010, p. 11). 

 

 

 A utilização de jogos nas aulas de Matemática demonstra ser um importante 

recurso metodológico na construção e fixação de conceitos matemáticos e, por 

representar uma situação que envolve o interesse do aluno, motiva-o para a 

aprendizagem. Para isso, é importante que o professor utilize diversas metodologias 
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de trabalho na sua prática.  O jogo é uma dessas possibilidades, pois proporciona 

um ambiente de descontração para o aluno, favorecendo a criatividade e a 

participação. 

Para Smole, Diniz e Milani (2007) o trabalho com jogos nas aulas de 

Matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia no desenvolvimento de 

habilidades que os alunos necessitam para a aprendizagem, e também favorece o 

desenvolvimento da linguagem matemática, auxiliando no levantamento de 

hipóteses, na argumentação, organização e na interação entre os alunos. 

  Neste sentido as autoras ressaltam que: 

 

 

As habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a 
oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; 
refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do 
jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo possibilita uma 
situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de matemática. 
(SMOLE, DINIZ E MILANI, 2007, p. 9). 

 

 

Dentro da perspectiva metodológica da resolução de problemas, o jogo pode 

contribuir de forma significativa para viabilizar o trabalho em situações-problema, 

pois possibilita ao aluno uma atitude de investigação e  levantamento de estratégias 

diferenciadas na busca da solução para um problema proposto. Grando (2008) 

ressalta que, “ambos, o jogo e a resolução de problemas, apresentam-se 

impregnados de conteúdos em ação e que, psicologicamente, envolvem o pensar, o 

estruturar-se cognitivamente a partir do conflito gerado pela situação-problema.” 

Desta forma, a atividade de jogar está diretamente relacionada à resolução de 

problemas, uma vez que algumas formas de resolução de problemas podem 

aparecer durante a atividade de jogar. 

 

                     

Para viabilizar o trabalho com situações-problema, é preciso ampliar as 
estratégias e os materiais de ensino e diversificar as formas e organizações 
didáticas para que, junto com os alunos, seja possível criar um ambiente de 
produção ou de reprodução do saber e, nesse sentido, acreditamos que os 
jogos atendem a essas necessidades. (SMOLE, DINIZ E MILANI, 2007, p. 
13). 
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Ao adotarmos a utilização de jogos como metodologia de ensino nas aulas 

de Matemática, os mesmos devem apresentar atividades que envolvam conceitos já 

adquiridos pelos alunos, ou os que promovam a introdução e o desenvolvimento de 

novos conceitos ou ainda, o aprofundamento de um determinado conteúdo. Eles 

também podem  promover a cooperação e a interação social entre os alunos e ainda 

favorecer atitudes positivas no aluno diante de situações de erro. 

 

 
No jogo, os erros são previstos de forma natural na ação das jogadas, sem 
deixar marcas negativas, mas propiciando novas tentativas, estimulando 
previsões e checagem. O planejamento de melhores jogadas e a utilização 
de conhecimentos adquiridos anteriormente propiciam a aquisição de novas 
idéias e novos conhecimentos. (SMOLE, DINIZ E MILANI, 2007, p. 10). 

 

 

No entanto, a utilização dessa metodologia de ensino deve estar adequada  

ao nível da turma em que está sendo aplicada.  Nesse sentido, Grando (2008) 

esclarece “O importante é que os objetivos com o jogo estejam claros, a metodologia 

a ser utilizada seja adequada ao nível em que se está trabalhando e, principalmente, 

que represente uma atividade desafiadora ao aluno para o desencadeamento do 

processo.” 

O professor ao propor trabalhar com jogos em sala de aula deve ter em 

mente que,  para que  os alunos aprendam significativamente, a atividade não pode  

resumir-se apenas ao ato de jogar, “é preciso que o jogo tenha nas aulas tanto a 

dimensão lúdica quanto a educativa” (SMOLE et al., 2007, p. 13), pois é durante 

esse processo que vão sendo formados  conceitos  desejados nessa situação. No 

entanto, para construir um ambiente de aprendizagem, alguns critérios são 

parâmetros fundamentais dessa metodologia de ensino. 

 Smole, Diniz e Milani (2007) sugerem algumas formas para a utilização de 

jogos em sala de aula: 

 

 

- O jogo deve ser para dois ou mais jogadores, sendo, portanto, uma 
atividade que os alunos realizam juntos; 
- O jogo deverá ter um objetivo a ser alcançado pelos jogadores, ou seja, ao 
final, haverá um vencedor; 
- O jogo deverá permitir que os alunos assumam papéis interdependentes, 
opostos e cooperativos, isto é, os jogadores devem perceber a importância 
de cada um na realização dos objetivos do jogo, na execução das jogadas, 
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e observar que um jogo não se realiza a menos que cada jogador concorde 
com as regras estabelecidas e coopere seguindo-as e aceitando suas 
conseqüências; 
- O jogo precisa ter regras preestabelecidas que não podem ser modificadas 
no decorrer de uma jogada, isto é, cada jogador deve perceber que as 
regras são um contrato aceito pelo grupo e que sua violação representa 
uma falta; havendo o desejo de fazer alterações, isso deve ser discutido 
com todo o grupo e, no caso de concordância geral, podem ser impostas ao 
jogo daí por diante; 
- No jogo, deve haver a possibilidade de usar estratégias, estabelecer 
planos, executar jogadas e avaliar a eficácia desses elementos nos 
resultados obtidos, isto é, o jogo não deve ser mecânico e sem significado 
para os jogadores. (SMOLE, DINIZ E MILANI, 2007, p. 11 – 12). 

 

 

No entanto, para que ocorra a aprendizagem desejada nessa ação é 

necessário que cada jogo seja jogado uma vez e repetido pelo menos duas ou mais 

vezes em dias alternados, garantindo assim, tempo para apropriar e fixar o conteúdo 

contido em cada situação de jogo.  

 

 

[...] ao solucionarmos um jogo em dado momento das aulas de matemática, 
ele seja jogado várias vezes de um modo geral em uma aula por semana, 
durante quatro a cinco semanas, permitindo ao aluno, enquanto joga 
apropriar-se de estratégias, compreender regras, aprimorar raciocínios e 
linguagem.” ( Smole, Diniz e Milani, 2007, p. 17). 

 

 

As autoras também ressaltam “que nas aulas de matemática um jogo nunca 

seja planejado para apenas uma aula. O tempo de aprender exige que haja 

repetições, reflexões, discussões, aprofundamento e mesmo registros.” (p. 17). 

Acreditamos que a utilização de jogos como suporte metodológico e recurso 

didático nas aulas contribuam para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

  

 

2.3 A aplicação da proposta de intervenção  

 

 

  Selecionamos 5 jogos que foram trabalhados durante o período de 

implementação do projeto em sala de aula, sendo que cada jogo foi aplicado em 

uma aula e repetido  duas  vezes ou mais, em dias alternados, de forma a permitir 
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aos  alunos tempo para aprendizagem e fixação dos conteúdos contidos em cada 

jogo. Estes permitem aos alunos apropriarem-se de estratégias, de raciocínio e da 

linguagem adequada em cada situação apresentada.  Antes da aplicação dos jogos 

foi feito, com os alunos, um levantamento  dos conteúdos já trabalhados, que seriam 

necessários para o trabalho com os jogos, por meio de atividades escritas e/ou orais 

em sala de aula. 

A apresentação de cada jogo para a turma se deu por meio de recurso 

audiovisual “TV pendrive” ou em cópias com as regras para que os alunos 

pudessem ler, interpretar e discutir antes de iniciarem o jogo. 

Junto à atividade de jogar também foi proposto para os alunos que 

registrassem no caderno ou em um material similar sua maneira de pensar durante a 

jogada e as estratégias de raciocínio para discussões e avaliação por parte do 

professor. 

Para a escolha dos jogos foram selecionados os seguintes conteúdos 

referentes aos 3º e 4º bimestres: múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, 

frações e números decimais  

  Assim, garantimos a intencionalidade do projeto de propiciar a aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos envolvidos em cada ação apresentada. 

 Os jogos escolhidos e trabalhados junto aos alunos em sala de aula foram: 

MMC alinhado; Quem Sabe, Marca; Operando com as frações; Mosaico dos 

decimais e Estrela. Tais jogos podem ser encontrados em: JOGOS: um recurso 

divertido de ensinar e aprender Matemática na Educação Básica – UEM, 2010; 

Cadernos do Mathema – Jogos de matemática de 6º a 9º ano. Porto Alegre, Artmed, 

2007 e Atividades de Laboratório de Ensino de Matemática - Projeto Universidade 

sem Fronteiras – UEM, 2009.  

Para a aplicação dos jogos selecionados foi necessário que os alunos 

tivessem conhecimentos prévios de alguns conteúdos, que foram considerados 

trabalhados até o 6º ano do Ensino Fundamental e, desta forma, pré-requisitos para 

o desenvolvimento de cada atividade. São eles: as quatro operações fundamentais 

com números naturais, divisibilidade e critérios de divisibilidade,  números primos, 

decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, 

noções básicas de frações e noções básicas de geometria: ponto, reta, plano, 

figuras geométricas, ângulos e polígonos. 
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O primeiro jogo trabalhado foi “MMC alinhado”, cuja escolha deu-se por ele 

abranger conteúdos que são pré-requisitos para o trabalho com as operações de 

adição e subtração de frações e que também está na sequência didática  do nosso 

plano de trabalho docente (PTD).  

Para realizar essa atividade os alunos foram divididos em equipes de 4 

participantes.  Em seguida distribuiu-se o material e uma cópia impressa com o 

desenvolvimento do jogo para cada equipe. Depois da leitura e comentários sobre o 

desenvolvimento da atividade, iniciou-se o jogo. Durante o decorrer desse jogo 

pudemos identificar em alguns alunos a falta de domínio da tabuada e, como 

consequência, a dificuldade de realizar mentalmente as operações básicas, 

principalmente a divisão.  

O conteúdo MMC já havia sido trabalhado em sala de aula de maneira 

“convencional”, no entanto,  a atividade contribuiu para reforçar e fixar os conteúdos 

envolvidos nessa ação. Os alunos não apresentaram dificuldade no processo de 

transição para o algoritmo no caderno, pois durante o jogo eles sempre registravam 

as operações.  

A segunda atividade trabalhada foi o jogo “Quem Sabe, Marca”. Para o 

desenvolvimento desse jogo os alunos foram divididos em equipes de 4 

participantes. Essa atividade envolve as operações de adição e subtração de 

frações homogêneas, conteúdo que ainda não havia sido trabalhado em sala junto 

aos alunos. Mesmo assim, os alunos que participaram não tiveram dificuldade em 

realizar a atividade. Também nesse jogo, os mesmos não apresentaram dificuldade 

no processo de transição para o algoritmo no caderno. Os alunos logo identificaram 

os exercícios com as operações realizadas no jogo. Essa atividade contribuiu para 

os alunos identificarem quais frações com numerador igual ao denominador 

representam um inteiro e aprofundar os conceitos de  frações equivalentes. Esse 

jogo foi trabalhado várias vezes, em dias alternados. 

Em seguida, foi trabalhado o jogo “Operando com as Frações”. Esse jogo 

envolve o cálculo das operações: adição, subtração, multiplicação e divisão de 

números fracionários. Esses conteúdos já haviam sido trabalhados em sala junto 

aos alunos.  Para o desenvolvimento dessa atividade os alunos foram divididos em 

equipes de 3 ou 6 participantes. Em seguida, foi distribuído o material e explicado 

sobre o desenvolvimento da atividade. Essa atividade permitiu o desenvolvimento do 

cálculo mental das operações fundamentais com as frações. Nas primeiras 
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aplicações desse jogo, alguns alunos confundiram a forma de realizar as operações 

de multiplicação e divisão. Por esse motivo a atividade foi aplicada várias vezes.  

Esse jogo foi confeccionado junto aos alunos em contraturno, permitindo assim a 

exploração dos conteúdos matemáticos envolvidos no jogo e favorecendo a 

avaliação da aprendizagem em relação aos mesmos. 

O quarto jogo aplicado foi “Mosaico dos Decimais”. Antes da aplicação desse 

jogo foi trabalhado o sistema de numeração decimal (SND) para facilitar o 

desenvolvimento dos conteúdos envolvidos nessa ação, pois a maioria dos alunos 

apresentavam dificuldades em efetuar a divisão de números naturais tendo um 

número decimal como resultado. Esse jogo foi confeccionado junto aos alunos em 

contraturno, o que facilitou a compreensão das regras e do conteúdo contido no 

mesmo. Também proporcionou a avaliação das dificuldades e dúvidas que os alunos 

apresentaram em relação aos conteúdos envolvidos nesse jogo. Para a aplicação do 

mesmo em sala os alunos foram separados em equipes de 4 participantes. Essa 

atividade contribuiu para o aluno exercitar a habilidade em transformar números 

decimais em sua forma fracionária e, números fracionários em sua forma decimal. 

A última atividade trabalhada junto aos alunos foi o jogo “Estrela”. Esse jogo 

envolve as operações com números decimais. Para o desenvolvimento dessa 

atividade os alunos foram separados em duplas e puderam utilizar a calculadora 

para auxiliar nos cálculos, bem com uma folha para registrarem todas as operações 

e os resultados obtidos. Essa atividade, além de trabalhar as operações, também 

oportunizou aos alunos comparar números decimais e fazerem estimativas. Como se 

trata de um jogo de estratégia, logo os alunos perceberam que não importava ser o 

primeiro a chegar ao final, mas sim garantir o maior resultado. A utilização da 

calculadora facilitou os cálculos e também contribuiu ao aluno desenvolver aptidões 

de como utilizá-la e situações concretas de seu cotidiano. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Após o desenvolvimento desse projeto podemos afirmar que os jogos 

exercem uma influência positiva nos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática, principalmente aos alunos que apresentavam dificuldades de 
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aprendizagem, pois os mesmos vão adquirindo autoconfiança e sentem-se 

motivados a questionar, analisar e corrigir suas ações sempre que necessário 

arriscando-se mais nas tentativas de realizar as ações propostas. Outro fator que 

devemos considerar para justificar a aplicação dessa metodologia é a socialização, 

pois o jogo favorece o trabalho em grupo e, como consequência, a interação social 

entre os colegas (durante a aplicação das atividades a competição foi minimizada, 

os alunos ajudavam os adversários, esclarecendo dúvidas sobre as regras e sobre o 

conteúdo envolvido no jogo e até mesmo apontando a melhor escolha para a 

jogada). Também devemos ressaltar que o emprego dessa metodologia nas aulas 

de Matemática contribuiu para a construção do conhecimento de conceitos 

matemáticos pelo aluno e no desenvolvimento do raciocínio lógico.  

 Nesse contexto, os jogos oportunizaram aos alunos a aprendizagem dos 

conteúdos e conceitos matemáticos de forma agradável, substituindo aulas 

expositivas e listas de exercícios de fixação, que são atividades mecânicas. 

Sendo assim, concluímos que as atividades com jogos possibilitam a 

formação integral do aluno e que a proposta apresentada vem ao encontro  das 

necessidades dos professores em trabalhar conteúdo matemáticos de maneira 

diferenciada, de forma significativa,  contribuindo  para a melhoria e o 

enriquecimento da prática pedagógica.  

Por ser uma metodologia que foge aos padrões utilizados normalmente  nas 

aulas de Matemática, pudemos perceber que é necessário o incentivo da equipe 

pedagógica, direção e demais professores da escola e também dos pais dos alunos, 

para que  os processos de ensino e de aprendizagem atinjam de fato seus objetivos 

de maneira eficaz. Pudemos perceber também que os jogos didáticos, aplicados nas 

aulas de Matemática são uma proposta de inovação possível, que tem demonstrado 

bons resultados.  
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