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Resumo: Este artigo descreve uma intervenção pedagógica realizada numa turma de EJA com o 

objetivo de ressaltar a importância dos jogos no ensino de matemática. Segundo referencial teórico 
considerou-se que o aluno estimulado pelos jogos tem a oportunidade de aprender a matemática de 
uma maneira mais dinâmica, prazerosa e motivadora. Ressaltamos a relevância destas atividades 
para o desenvolvimento dos educandos, por meio de atividades envolvendo a confecção de jogos 
matemáticos. Na elaboração dos mesmos oferecemos oportunidades para que ultrapassassem 
limitações pessoais, trabalhando o formalismo próprio da matemática de forma atrativa e desafiadora.  

Palavras chaves: Jogos matemáticos. Confecção de jogos. Ensino- de Matemática . 

1. Introdução. 

 Esta pesquisa teve por finalidade propor atividades de confecção de jogos 

numa turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas quais encontramos alunos 

com dificuldade de aprendizagem. O projeto foi implementado no Colégio Estadual 

Ayrton Senna da Silva – EJA, pertencente a Área Metropolitana Norte. Ao utilizar a 

confecção de jogos matemáticos visamos despertar o interesse dos alunos no 

estudo da matemática disciplina considerada difícil por muitos deles. 

O ensino da matemática derige-se, sobretudo para a valorização dos 

seguintes aspectos: a resolução de problemas, a comunicação, o raciocínio 

matemático e as conexões da matemática com o mundo real. Considerando-se a 

matemática como uma forma de comunicação, uma linguagem, é essencial que a 

aula de matemática proporcione um espaço no qual o aluno possa comunicar as 

suas ideias.  

Neste sentido, as atividades em grupo são extremamente importantes, uma 

vez que permitem ao aluno aprender a trabalhar com os colegas e, logicamente, a 

comunicar. O jogo pode revelar-se um ótimo aliado neste processo porque, 
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enquanto jogam, os alunos vão percebendo as finalidades do jogo, compreendendo 

e partilhando significados e conceitos através do diálogo no grupo e com o 

professor. O jogo na aprendizagem da Matemática constitui um fator estimulador da 

capacidade de comunicar.  

Ressaltando que nas aulas de matemática, não podemos descuidar e nem 

minimizar os conteúdos científicos, bem como devemos ter a preocupação de 

capacitar os alunos em termos de domínio de processos e do desenvolvimento de 

aptidões que conduzam para a resolução de problemas, visando mostrar que a 

matemática está também presente nas relações sociais e culturais. 

Uma função igualmente importante que o ensino da matemática tem a cumprir 

diz respeito ao desenvolvimento desta ciência, que se tornou uma parte crucial da 

cultura do homem de hoje e do homem de amanhã. Cada um de nós deverá ter a 

consciência de que, em todas as nossas atividades existe a matemática, não 

esquecendo que as boas atividades em matemática são aquelas que relacionam o 

pensamento matemático com os conceitos matemáticos ou aptidões e que 

despertam a curiosidade dos alunos. 

Com este objetivo e pondo em prática estas atividades, pode-se verificar um 

crescimento matemático e pessoal dos alunos do EJA. Alcançando também uma 

maior socialização e respeito durante o período em que jogavam e desenvolvendo 

um maior gosto pela disciplina, já que se sentiam motivados até em frequentar ás 

aulas. 

O JOGO NA SALA DE AULA DE MATEMÁTICA 

Desde a antiguidade o jogo foi elemento de discussão para o ensino, 

acreditava-se que por meio do mesmo, o ato de educar pudesse tomar rumos que 

abrangia a imaginação, a curiosidade e a própria aprendizagem de maneira alegre e 

eficaz. 

 Sendo os jogos utilizados por diversos povos, como egípcios, romanos e 

maias. Para esses povos os jogos tinham a finalidade de ensinar valores, normas e 

padrões de vida advindos das gerações antecedentes. As relações com o lúdico se 

fazem presente em diversas áreas do conhecimento, na filosofia, Platão citado por 

Almeida apud Alves (2001, p.16), diz que “o aprender brincando” era mais 

importante e deveria ser ressaltado no lugar da violência e da repressão. 



Considerava ainda que todas as crianças deveriam estudar a matemática de forma 

atrativa, sugerindo como alternativa a forma de jogo. 

Os etólogos classificam como brincadeiras, os comportamentos que não 

visam a satisfação das necessidades vitais, alimentares ou sexuais, mas que 

apresentam um caráter aparente de gratuidade; estas atividades de interação social 

como abordagens, correr perseguindo, lutas amigáveis, brincadeiras solitárias com 

ou sem objetos, são observadas principalmente  entre animais jovens. Já no 

homem, o jogo não se limita á infância, ás vezes faz investimentos financeiros para 

(jogos esportivos como futebol, tênis, olímpicos ou televisionados...), deixando assim 

de ser um mero passatempo, tornando-se até uma profissão. 

A palavra jogo pode apresentar muitas definições e existem vários 

significados para ela, por exemplo, no (Aurélio, 2004), jogo é: “atividade física ou 

mental fundada em sistemas de regras que definem perda ou ganho, passatempo, 

jogo, vício de jogar, série de coisas que formam um todo, balanço, oscilação, 

manha, astúcia”. (Huizinga, 1980), define jogo como: “uma atividade ou ocupação 

voluntária, exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço, segundo 

regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim 

em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana”. Enfim, são várias as definições e até 

sinônimos para o mesmo. A mesma atitude pode ser jogo ou não jogo, dependendo 

da cultura ou da forma que se faz entendimento. 

Para algumas pessoas, o jogo pode ser visto apenas como recreação, ou 

seja, como bem estar para aqueles que jogam, enquanto que para outras pode ser 

visto como um suporte na aquisição do conhecimento ou, ainda, há os que pensam 

que os jogos são uma preparação para a vida adulta, é um meio de aquisição de 

regras, fato característico da vida em sociedade. 

Para algumas pessoas, o jogo pode ser visto apenas como recreação, ou 

seja, como bem estar para aqueles que jogam, enquanto que para outras pode ser 

visto como um suporte na aquisição do conhecimento. Esta segunda é a idea que 

apresentamos neste artigo. 

Pesquisas na área da Educação Matemática tem mostrado a inadequação 

dos métodos expositivos e a ideia de que o professor é o transmissor do 

conhecimento e o aluno receptor para o ensino da matemática. Essa percepção faz 

com que seja necessário repensar e utilizar recursos diferenciados em sala de aula, 



buscando, uma maior participação dos nossos alunos. Muitos docentes já 

reconhecem que há uma carência lúdica, para envolver os alunos numa 

aprendizagem significativa, utilizando técnicas alternativas, ao se trabalhar o jogo 

com o aluno, o mesmo estará aprendendo sem a linguagem formal da matemática e 

porque não utilizar os jogos? 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de matemática não há 

um caminho exclusivo para o ensino de qualquer disciplina, em particular, a 

matemática. As possibilidades de trabalho são muitas, na qual o educador poderá 

construir sua própria prática. Sendo assim, o jogo se torna um recurso que fornece 

os contextos do problema e ao mesmo tempo, faz com que o aluno desenvolva 

estratégias para solucioná-lo. 

O jogo deve ser visto como um importante instrumento pedagógico, para 

favorecer a aprendizagem do aluno, em especial a aprendizagem matemática e 

através dos jogos, os educandos vão percebendo que é possível aprender de forma 

divertida, passando assim, a compreender e a utilizar convenções e regras que 

serão empregadas no processo de ensino aprendizagem, tendo um melhor 

aprendizado em relação aos conteúdos vistos e que a escola não é o único local de 

realização de atividades matemáticas. 

Uma prática pedagógica que utilize atividades lúdicas irá favorecer a 

autonomia dos educandos. Segundo Piaget, citado por Kamii (1991, p.54), 

 

Uma educação conformista ou escola tradicional não encoraja o 
pensamento crítico nem o independente. As escolas precisam encorajar a 
autonomia do princípio, se quiserem, eventualmente, serem bem sucedidas 
em ajudar indivíduos a atingirem níveis mais altos de desenvolvimento 
emocional e cognitivo. 

 

Aprender matemática através de jogos para nossos educandos não é 

considerado como um momento para a aprendizagem, pois o aluno não identifica a 

ligação entre a atividade lúdica e a possibilidade de se aprender a matemática. Para 

a maioria dos nossos alunos, o intervalo é ligado ao momento de descontração, 

conversa, jogos e a aprendizagem é ligada ao contexto de trabalho. 

Com a utilização dos jogos, os alunos se esforçam para superar obstáculos, 

tanto cognitivos quanto emocionais, sendo que se estão motivados, ficam mais 

ativos mentalmente. Sendo o jogo livre de pressões e avaliações faz com que haja 

uma maior aprendizagem. 



Segundo Kishimoto (1999, p.96), “Sabemos que as experiências positivas nos 

dão segurança e estímulo para o desenvolvimento. O jogo nos propicia a 

experiência do êxito, pois é significativo, possibilitando a autodescoberta, a 

assimilação e a integração com o mundo por meio de relações e de vivências”. 

 

Os PCNs ainda ressalta que 

 
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permite que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégia de resolução e busca de soluções 
(BRASIL, 1998, p.46). 

 

Segundo Alves (2007, p.26), “para Moura (1994), o jogo tem a finalidade de 

desenvolver habilidades de resolução de problemas,” onde o educando tem a 

oportunidade de aprender os conteúdos matemáticos e ao mesmo tempo construir 

instrumentos necessários á ação de aprender. 

Ao se trabalhar com as atividades lúdicas, o aluno aprende brincando, sem 

obrigatoriedade ou imposição do educador, motivando-se para uma nova 

aprendizagem e fixação de noções já conhecidas. Desafiar nossos alunos com os 

jogos faz com que haja um progresso na aprendizagem do aluno, desenvolvendo 

competências para a resolução de problemas.  

 

2. MOTIVAÇÃO 

A maioria das pessoas não nasce gostando de tudo. O gosto vem sendo 

aprendido em função das necessidades, da maturidade e de experiências anteriores 

bem- sucedidas. Para Araújo, H (2002, p 276) a motivação é o móvel da ação 

humana, inclusive para a aprendizagem, é algo recorrente e deve sempre estar 

presente no ensino de forma criativa trazendo consigo desafios em nível adequado 

aos alunos que ao obter êxito sua autoeficácia é aumentada e “passam a mostrar 

comportamentos mais complexos de explorar, manipular, pesquisar, persistir, indagar 

e procurar novos desafios”. Acrescenta o autor, que a motivação intrínseca é a ideal, 

mas que esta nem sempre ocorre ou está presente e vai emanar dos interesses 

naturais do aluno, da curiosidade despertada, do desejo de sucesso e de auto 

realização.  

 Quanto à motivação extrínseca, Araújo, H, alerta quanto a sua utilidade de 

forma trivial para não perder o efeito e seu excesso traz resultados negativos, como 



reforçar a dependência de controle externo. “compete ao professor adotar uma 

postura realista e equilibrada. Em qualquer caso, o uso de motivação extrínseca 

para estudar e aprender deve sempre ter em vista sua eventual substituição por 

fatores motivacionais intrínsecos”. (2002, p. 276) 

 Na concepção de José e Coelho (1997, p.14), motivação “é tudo aquilo que 

está por trás de nossos comportamentos; corresponde às razões de cada um de 

nossos atos”. Em todo seu desenvolvimento o jovem precisa perceber que ele é 

capaz, inteligente, enfim, ter um bom autoconceito de si mesmo, sentir-se admirado, 

aceito pelos outros. 

 O aprender se torna fácil e agradável quando há o desejo impulsionado 

dentro de si, a predisposição torna o aprender mais significativo. “Para que alguém 

aprenda é necessário que queira aprender” Piletti (2003, p. 33), e cabe ao que vai 

ensinar equipar-se de recursos variados e atualizar-se. Conhecer seus alunos e 

seus interesses atuais, identificar um fator de motivação mais condizente, 

adaptando-se aos meios disponíveis para se obter o êxito desejado.  

 Afirma Drouet (1997 p.10), que o sentimento no jovem de “querer aprender” é 

garantia de sucesso no momento da aquisição dos seus conhecimentos,  

habilidades ou técnicas”. Os motivos para aprender se referem aos vários níveis 

biológico, psicológico e social do desenvolvimento humano. Como ao realizar 

exercício físico para liberar energia e ou apresentar boas notas para evitar a punição 

dos pais e adquirir status diante dos amigos.  A admiração da família ou dos amigos 

é também um impulso de gerar no indivíduo o desejo de aprender. 

  

Quanto mais a criança espera de si mesma e quanto mais acha que os 
outros esperam dela, maiores serão seus motivos para atingir um objetivo. 
Sabendo isso podemos entender melhor porque um auto conceito positivo é 
tão importante para que o adolescente melhore sua capacidade de 
aprendizagem. (JOSÉ e COELHO 1997 p.15).  

  

 A emoção nos impulsiona à ação, nos faz sair do estado de acomodação 

superando nossos limites. “Na medida em que somos motivados por sentimentos de 

entusiasmo e prazer no que fazemos – ou mesmo por um grau ideal de ansiedade -, 

esses sentimentos nos levam a conquistas”.  (ROSSINI, 2005 p. 75)  

 Como menciona Rossini, (2005 p.19) “o homem é um ser complexo” que 



possui várias formas de inteligência. Portanto é preciso acreditar no potencial 

humano. A criatividade humana tem que ser desenvolvida na sua imaginação, no 

seu conhecimento, no seu domínio das relações intra e interpessoais. E também 

“saber lidar, de forma eficaz, com os sentimentos que afligem as pessoas, não 

permitindo que elas percam a vontade e o otimismo ao enfrentar desafios. O aluno 

ao escutar constantemente que não tem habilidade para determinada atividade, 

inconscientemente vai criar uma expectativa de fracasso diante de tal atividade”. 

(2005, p. 43). 

O professor que poliniza mentes e almas cria condições para estimular a 
criatividade dos alunos. Além da segurança, dá a liberdade psicológica 
necessária ao processo criativo. Faz com que seus alunos acreditem que 
são capazes de criar: seu programa educacional tem espaço para estimular 
a criatividade de seus alunos. (ROSSSINI, 2005 p. 72). 

  

 Para Baker (2005, p.166), “são necessárias duas pessoas para criar o 

conhecimento pessoal”, nós seres humanos precisamos nos relacionar com os 

outros porque não podemos viver isolados. Adquirimos a sensação psicológica de 

bem estar quando passamos pela experiência de sermos conhecidos tal como 

somos e entendidos pelo outro com o qual compartilhamos nossas fraquezas e que 

nos auxilia a alcançarmos nossos objetivos.  

Uma classe de alunos é uma caixa de surpresa, jovens com facilidade para 

aprender, e outros não. Independente dos fatores que facilitaram ou bloquearam o 

aprendizado, as expectativas do professor deve ser sempre de que há uma maneira 

de levar esse aluno a aprender, superar seus limites e driblar a falta de motivação 

pela insatisfação de suas necessidades como a alimentação, o descanso e o afeto, 

fatores que antecedem a necessidade do conhecimento, portanto a motivação 

precisa iniciar-se na pessoa do professor que atuando não só pelo que diz e faz, 

mas pelo que se vive  tornando um agente de mudança na vida de seus alunos.  

Todos nós precisamos estar motivados, tanto professores quanto alunos. 

Devemos conhecer os seus anseios, e o que eles realmente necessitam para 

sentirem-se motivado, fazendo com que não desistam de seus sonhos e continuem 

sempre caminhando. 

O ensino de qualidade não só trabalha o raciocínio, mas também a parte 

emocional, transformando estes alunos em pessoas mais completas que por si só 



irão atingir os seus objetivos, para um futuro melhor. 

3. CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS: RELATOS DE SALA DE AULA 

PRIMEIRO DIA 

Na hora marcada, os 25 jovens e adultos estavam presentes e ansiosos para 

iniciar a oficina de confecção de jogos matemáticos. Isto se deu no Colégio Estadual 

Ayrton Senna da Silva. Com apenas os jovens e adultos, iniciou-se o trabalho. 

 Segundo os PCNS, os jogos na matemática são importantes, pois se 

apresentados de maneira atrativa, favorecem a criatividade na busca de soluções. 

Os jogos são um grande instrumento pedagógico, pois força os participantes a 

desenvolverem o raciocínio matemático e a refletirem. 

 Na sequência, os alunos viram os vários significados e definições de jogos, 

desde a antiguidade e a importância de se trabalhar com estes nas aulas de 

matemática. Os educandos perceberam a importância de uma aprendizagem 

matemática através dos jogos e viram também que a escola não é o único local de 

realização de atividades matemáticas.  

Iniciou-se com aula expositiva do conteúdo de potência. Na segunda parte da 

aula foram entregues listas de exercícios referentes ao conteúdo explanado, para 

verificar se houve uma aprendizagem significativa. Os educandos tiveram um pouco 

de dificuldade em entender o cálculo das potências. Alguns ainda insistiam em 

multiplicar o expoente com a base. 

 

SEGUNDO DIA 

A realização costumeira da aula expositiva para o conteúdo de raiz quadrada 

foi realizada, e na segunda parte da aula, novamente foi entregue uma lista de 

exercícios para se verificar o processo de ensino aprendizagem, referente ao 

conteúdo estudado. Os educandos não tiveram grandes dificuldades em aprender o 

cálculo da raiz quadrada. Acharam bem fácil e gostaram. 

 

TERCEIRO DIA 

Finalizando com aula expositiva de regra de sinais, e fixando melhor o 

conteúdo com lista de exercícios, muitos dos educandos ao final da aula relataram 

ter relembrado estes conteúdos e que se sentiam seguros para seguirmos o próximo 



passo da confecção de jogos matemáticos: Jogo do Mico (Potência), Dominó de 

Raiz Quadrada e Jogo de Tabuleiro (Regra de Sinais). 

 

QUARTO DIA 

Para avançar mais um passo no processo, que seria a introdução da 

confecção dos jogos matemáticos, algumas diretrizes foram dadas para a confecção 

do primeiro jogo - Jogo do Mico. Os grupos foram divididos de 5 a 6 alunos, 

deixando que eles montassem suas equipes conforme o grau de afinidade. 

 Cada equipe deveria escolher 13 pares de potências, lembrando que 

poderiam usar a calculadora para conferir os cálculos feitos. O próximo passo seria 

colocá-los diante da tarefa de criar, confeccionar um baralho com 27 cartas sendo 

que a vigésima sétima carta apenas conteria o desenho do mico. Sabiam que os 

dias seriam de muito trabalho e união do grupo, pois perceberam que uma nova fase 

se iniciava e novos desafios iriam surgir. De certa forma, sentiram-se mais 

confiantes na confecção dos jogos com o uso da calculadora, pois iriam criar um 

jogo que ao final seria jogado por todos da turma e que deveria funcionar 

corretamente. 

 

MESES SEGUINTES 

 Nos meses seguintes deu-se continuidade ao trabalho de orientação aos 

educandos para a confecção dos próximos jogos- (Jogo de raiz Quadrada e Jogo de 

Tabuleiro), que já se havia tornado em algo rotineiro aos alunos. 

Todos já sabiam o que fazer e realizavam de forma bem autônoma todas as 

atividades de confecção dos jogos. Este era um grande indício do sentido de 

responsabilidade que eles estavam assumindo frente ao que estava sendo proposto. 

 Um grande senso de companheirismo apareceu nestes dois meses que se 

seguirão, o sentido de continuidade começou a se instalar e através dos 

comentários dos alunos conseguiu-se estabelecer um núcleo participativo de todas 

as equipes. 

 

ATIVIDADE FINAL 

 



Neste dia o objetivo principal era a verificação final de todos os jogos 

confeccionados, para que os mesmos pudessem ser utilizados sem maiores 

problemas durante o momento em que iriam jogar. 

Como não poderia deixar de ser, ao final desta atividade, onde todos jogaram 

seus jogos e puderam verificar que houve sucesso nessa construção, a emoção 

tomou conta de todos os presentes. Os alunos demonstraram uma feição de alegria 

e satisfação por terem realizado esta atividade, etapa vencida, todos ficaram 

orgulhosos.  

Conhecendo e compreendendo os conteúdos explanados para a confecção 

dos jogos, os alunos puderam ver que a matemática lúdica é divertida criativa, muito 

útil e até mágica, e, sem jogos, volta a ser difícil, aborrecida e séria. Além disso, 

tornaram-se capazes de utilizar corretamente a calculadora, desenvolveram maiores 

habilidades em fazer cálculos mentais com maior agilidade, se comunicar e 

expressar-se melhor com os colegas  durante o período em que estavam jogando.  

3.1. SÍNTESE DO GRUPO DE TRABALHO EM REDE – GTR 

A oportunidade de trabalho em rede nos possibilitou ampliar os 

conhecimentos e constatar que os procedimentos com a confecção de jogos 

matemáticos tornam as aulas de matemática mais prazerosas para os educandos, 

ao se trabalhar com atividades lúdicas, o aluno aprende brincando, sem 

obrigatoriedade ou imposição do educador, motivando-se para uma nova 

aprendizagem e fixação de noções já conhecidas. O GTR foi um curso on-line que 

aconteceu no período de março á maio, tendo como tutora Marina Carneiro dos Reis 

e quinze participantes professores de matemática da rede estadual de ensino, 

embora onze participantes tenham concluído todas as tarefas e chegado até o final. 

As afirmações a seguir são registradas a partir das discussões geradas nos 

encontros do grupo, o qual conclui que as atividades com confecção de jogos 

matemáticos, visaram desenvolver os saberes do raciocínio lógico, a afetividade e a 

socialização, a criatividade, a criticidade, a imaginação e a aprendizagem 

significativa dos alunos, porque conhecem a importância da utilização dos mesmos.  

Com referencia ás contribuições dos participantes do Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), foi de grande valia, pois trouxe uma discussão para revisão do 

repensar no ensino – aprendizagem, o qual facilitou identificar e solucionar a 

defasagem na aprendizagem da criança e / ou jovem, conforme está garantido nas 



Diretrizes Curriculares. Apresentamos alguns tópicos que consideramos relevantes 

no trabalho participativo do GTR, por exemplo: 

 

 Oportunidade de discutir sobre as propostas e encaminhamentos 

pedagógicos e trocar sugestões e experiências ocorridas na prática da sala 

de aula; 

 Revisão de alguns procedimentos experimentados por outros docentes e 

ampliação das propostas com o pensar coletivo 

 Revisão de procedimentos e métodos de ensino da matemática 

 Maior atenção para as dificuldades e necessidades dos educandos no 

aspecto de trabalhos em grupo, socialização, desenvolvimento do raciocínio 

lógico, afetividade, criticidade entre outros. 

 Ampliação do repertório individual dos docentes pelas trocas de relatos; 

 Avaliação e auto - avaliação do processo pedagógico para o fortalecimento e 

melhoria da qualidade do trabalho docente. 

 

O texto que se segue é baseado no depoimento das professoras participantes 

do GTR, que abordaram vários aspectos de sua prática com o Caderno Pedagógico, 

as falas foram adaptadas em forma de narrativa e preservamos a identidade das 

participantes, extraindo algumas colocações que julgamos importantes para este 

enfoque do trabalho. 

O desenvolvimento de trabalhos que envolvem formas de socialização são 

muito importantes para a educação. Produções coletivas necessitam de organização 

e coordenação, no entanto, estas, devem estar de fato alinhadas aos projetos 

desenvolvidos. A integração entre alunos, que os jogos matemáticos possibilitam 

fortalecem as práticas educacionais na busca de uma melhor qualidade de ensino, e 

ainda, bem coordenadas, colaboram também com metodologias interdisciplinares.  

Tudo pode caminhar para o sucesso, tanto em formatos como em 

conhecimento, trabalhar de forma lúdica faz um grande diferencial. Percebemos o 

quanto a aprendizagem acontece de fato. Já tive a oportunidade e o privilégio de 

trabalhar dessa forma com alunos (as) das séries iniciais, acompanhei a caminhada 

escolar desse (as) educandos (as) e, verifiquei que a compreensão da teoria e 

prática ocorreu efetivamente. E apresentaram poucas dificuldades no Ensino Médio 



no raciocínio lógico e na interpretação de situações problema. Pois esse trabalho faz 

com que eles (as) construam regras, aprimorem conhecimentos, realizem 

descobertas e confirmem a teoria com a prática. (V. M., 2014). 

 O ensino da matemática hoje envolve procedimentos e ferramentas, que em 

muitos casos dificultam o entendimento do aluno. Com o uso de jogos, além de 

tornar as aulas de matemática mais interessantes e agradáveis, busca também a 

melhor compreensão do conteúdo por parte do aluno, a fim de melhorar a relação do 

ensino aprendizagem. Um dos problemas que se observa no ensino, é que os 

alunos possuem pouco conhecimento dos conceitos básicos. Assim por meio dos 

jogos pretende-se que os alunos tenham uma melhor compreensão do conteúdo, 

tanto na visualização, quanto na construção e também nos cálculos algébricos. (A. 

M. B., 2014). Todo ano procuro utilizar a confecção e a execução dos jogos em sala 

de aula e posso afirmar que os resultados são positivos, são raros os casos de 

estudantes que não participam efetivamente ou não conseguem obter uma 

aprendizagem significativa através desta metodologia. (R. T. S. F., 2014) 

As interações no GTR de Confecção de Jogos Matemáticos foram muito 

gratificantes, pois pudemos perceber através das participantes que houve uma boa 

escolha no tema trabalhado, e que este possibilitou trazer á tona uma discussão 

onde todas se envolveram e gostaram de participar. Várias professoras relataram 

experiências diversas com a confecção de jogos, a partir de outros contextos e 

abordagens. Além disto, o processo contribuiu tanto para os professores 

repensarem em sua prática pedagógica, quanto para os educandos perceberem e 

sentirem uma matemática mágica, alegre e divertida de se aprender. 

 

4. Considerações Finais 

Se a aprendizagem resulta de estímulos ambientais recebidas pelo indivíduo 

no decorrer de sua vida, abrangendo os hábitos que formamos; os aspectos de 

nossa vida afetiva e a assimilação de valores culturais, o professor que se doa de 

forma a estimular a criatividade de seus alunos, transmite segurança, dá a liberdade 

psicológica necessária ao processo criativo, fará com que seus alunos acreditem 

que são capazes de criar. A verdadeira educação é aquela que instiga o desejo do 

indivíduo a explorar, observar, trabalhar, jogar e acreditar-se. Levando em conta 

essa perspectiva, a educação precisa organizar seus conhecimentos, partindo dos 

interesses dos alunos e, desse modo, levá-los a outros patamares de aprendizagem, 



que são primordiais à formação e ao exercício da cidadania. A aprendizagem do 

aluno é responsabilidade do estado, da escola e da família. Esses, juntos, devem 

buscar, de acordo com suas atribuições, condições básicas para que os educandos 

possam construir conhecimentos de forma significativa. Nesse aspecto, merece 

especial destaque os jogos, pois têm papel importante no processo ensino-

aprendizagem dos educandos quando propostos com objetivos e critérios 

pedagógicos, ou seja, favorecem resultados exitosos. 

E através dos jogos matemáticos, com seu caráter lúdico e um recurso 

indispensável, que desenvolve muitas habilidades é de grande importância para o 

ser humano em qualquer idade. Portanto, propiciar situações com jogos é investir no 

prazer, no desafio e no melhor desempenho dos alunos. 
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