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Resumo: Este material tem por objetivo apresentar atividades 

matemáticas com auxílio do jogo OPERANDO POR 

UM FIO EM DUAS DIMENSÕES, um aparelho 

elétrico que envolve regras, requer agilidade, 

concentração e raciocínio, envolvendo conteúdos da 

Matemática básica. Com os elementos, 

construiremos diagramas gráficos e tabelas nas 

Relações Matemática como verificação e 

apresentação de dados. 

Pensando assim, vemos a Educação Matemática 

como um processo formativo, que deve ser 

contextualizado a um cotidiano de inovações. Esse 

jogo por sua vez atua como uma tendência 

Matemática de estímulo numa perspectiva de 

socializar a teoria e a prática de forma prazerosa, 

com situações de investigação, construção de 

saberes, organização e cooperação. 

Dessa forma propomos um trabalho voltado ao 

lúdico, onde aprender não seja algo mecânico e sim 

uma consequência de um envolvimento com 

atividades diferenciadas e motivadoras. Além do 

aprendizado de conteúdos, levará a um 

desenvolvimento psicomotor, onde o controle 

emocional e motor se interagem, juntamente com o 

psicológico, que envolve o raciocínio lógico e 

agilidade do pensamento, que se completa com o 

psicossocial, um trabalho de equipe, numa busca 

integradora e complementar de ideias, onde o outro 

é peça chave do processo, para se atingir os 

objetivos  propostos nessa unidade didática. 

 

Palavras-chaves: Relações Matemática; Jogo; Aprendizagem. 

Formato do Material Didático: Unidade Didático-Pedagógica 

Público: Alunos do 70 ano do Ensino Fundamental. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Esta Intervenção será direcionada aos alunos do 70 ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Paiçandu , com a finalidade de resgatar uma 

Matemática contextualizada, um aprender dinâmico e prazeroso, que oportunize um 

saber significativo e acessível a todos. Além disso, objetiva-se desenvolver a 

capacidade de organizar, representar e calcular  com direito a tentativas, erros e 

acertos num ambiente de autonomia para construção de novos saberes. 

Salientamos que com o impacto das novas tecnologias nossos alunos se 

sentem desmotivados da forma com que o ensino vem sendo apresentado, um 

grande reflexo disso é o resultado do IDEB e demais avaliações a que nossos 

alunos são submetidos, devemos ter uma visão integradora e construtiva, com 

metodologias inovadoras que sejam viáveis às possibilidades de nossas escolas. 

O jogo OPERANDO POR UM FIO EM DUAS DIMENSÕES, é uma tendência 

educacional voltada ao lúdico, que proporcionará ao educando um aprender 

desafiador, resgatando o gosto pela descoberta, o agir com consciência, o respeito 

mútuo,  as regras e o prazer de aprender brincando, e como salienta Oliveira (2007, 

p. 5) : 

 

O aspecto afetivo se encontra implícito no próprio ato de jogar, uma 
vez que o elemento mais importante é o envolvimento do indivíduo 
que brinca. 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, 
estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo 
com outra pessoas.   

 

O jogo didático, é uma estratégia eficaz, uma alternativa viável, porém pouco 

usada em nossa prática pedagógica, é uma ferramenta que cria uma motivação para 

o aprender, o qual associa o conteúdo a realidade, dando significado ao objeto 

estudado. Segundo Moreira e Mansine (1982), a aprendizagem só é efetiva quando 

possui um significado real para o aluno. 
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Muitas vezes o processo criador do educando é desvalorizado, levando se em 

conta apenas resultados prontos e acabados. Por meio desse Jogo, o aluno poderá 

desenvolver suas capacidades criativas, considerando erros e acertos numa 

construção do saber, criar estratégias, respeitar e seguir regras, desafiar a si mesmo 

e cooperar com o grupo. 

Dessa forma, o professor deve superar as barreiras que o impedem de utilizar 

o jogo com mais frequência em suas aulas por que além de atingir os objetivos 

esperados segundo Kamll e Devries:  

 

[...] a utilização de brinquedos, brincadeiras e jogos é 
importantíssima., porque além dos aspectos lúdicos, os jogos 
permitem a interação social entre os colegas, sem o qual, “as   
crianças não podem construir nem sua lógica nem seus valores 
sociais e morais” (KAMII; DEVRIES, 1991 , p.15) 

 

 Devemos repensar nossa prática pedagógica, e reavaliar nossa forma de 

educar, pois não temos apenas uma profissão, mas sim uma missão, a de preparar 

nossos alunos para uma  realidade onde possam atuar e transformar o meio em que 

vivem. 

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que possibilitem 

ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas de modo a 

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

Desse modo, supera o ensino baseado apenas em desenvolver habilidades, 

como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos pela memorização ou listas de 

exercícios. E como ressalta as Diretrizes Curriculares Da Educação Básica (DCEs) a 

ação do professor é articular o processo pedagógico, a visão de mundo suas opções 

diante da vida, da história e do cotidiano. Assim, a produção Didático Pedagógica 

que se apresenta objetiva-se por meio do jogo: OPERANDO POR UM FIO EM 

DUAS DIMENSÕES, como já foi enfatizado anteriormente, tornar o aprendizado dos 

conceitos matemáticos prazeroso e significativo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A Matemática sempre foi um diferencial até mesmo na conquista das 

primeiras guerras com a construção das barcas e caravelas; se fez necessária nas 

grandes descobertas para construção de nossa história. E hoje, com o grande 

desenvolvimento do mercado financeiro, se torna indispensável no nosso cotidiano. 

Nossa vida gera em torno da Matemática, percebemos então a grande 

necessidade de uma reforma curricular ou uma didática que leve a mudança de 

pensamentos, que simule a realidade, para que possamos construir nossa história 

como agentes capazes de transformar e atuar no meio em que vive. 

Algo muito marcante na Educação Matemática é a necessidade de 

indicadores que expressem suas funções e aplicabilidade; os jogos, por sua vez, 

com sua função lúdica, seu prazer funcional, desafiando e criando possibilidades 

numa dimensão simbólica para uma construção relacional, vêm transformar a 

Matemática em algo significativo. 

 Os jogos educacionais auxiliam na construção do conhecimento, tendo em 

vista, que a educação tende a instruir, desenvolver e capacitar o indivíduo. 

 Os jogos tecnológicos vêm tomando espaço. Sendo uma linguagem 

universal, são atrativos e de fácil acesso, mas se não utilizados com orientação 

podem ser prejudiciais e acarretar danos ao indivíduo. 

Os jogos pedagógicos (físicos) atuam como facilitador da aprendizagem além 

de desenvolver a confiança, organização, cooperação entre outros. Se inseridos em 

um contexto de situações problema instigam o pensar com significado, a busca pelo 

novo e o prazer pela descoberta. A construção do conhecimento se dá a partir de 

sua adaptação ao real. 

Segundo Vygotsky e Piaget os jogos possibilitam o encontro das crianças com 

seus pares, fazendo com que estabeleçam situações comunicacionais e interações 

sociais. 

Quando fazemos divisão entre o estudo teórico e a parte prática (jogos) 

fazemos com que a educação seja construída por etapas distintas; o ensino 

interativo constrói o conhecimento significativo, os desafios, a busca, a socialização, 

os erros e acertos permitem uma percepção do conhecimento como algo construído 

a partir do concreto do real. De acordo com Freire: 
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[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua 
produção... não há docência sem discência, as duas se explicam em seus 
sujeitos, apesar das diferenças que as conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende, 
ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém [...] 
(FREIRE, 1998 , p. 25). 

 
 

Os jogos didáticos não devem ser aplicados apenas como momento de 

diversão ou final de período, mas como amadurecimento de conhecimentos pré 

estabelecidos, o qual requer um planejamento articulado, visto que o aprender por 

meio de jogos é algo cuidadosamente planejado sendo um construtor da 

aprendizagem. 

Os jogos trazem conceitos e valores que, atrelados às relações matemáticas, 

projetam desejos que expressam as possibilidades cognitivas de cada um. Para 

Vygotsky, o jogo é visto como conhecimento feito ou se fazendo, que se encontra 

impregnado do conteúdo cultural que emana das próprias atividades. Seu uso 

requer um planejamento que permite a aprendizagem dos elementos sociais em que 

está inserido. 

Os jogos podem ser trabalhados nas áreas do conhecimento em suas 

diversas disciplinas pois favorecem o aprimoramento do saber; a presença do lúdico 

no saber escolar, garante a motivação, o interesse, desenvolve a auto estima, a 

compreensão para a construção do saber. Promove a interação do aluno com a 

matéria construindo um ambiente de socialização cultural, reciprocidade social e 

democrática 

 

[...] é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao 
invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e 
tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos 
[...]. VYGOTSKY (2000, p. 126). 

 
 

Os jogos interagem em vários pontos do saber aprendizagem, possibilitando 

um equilíbrio entre assimilação do eu e a vida social. Devemos refletir nossa prática 

educativa, renovar e interagir com as mudanças, ao passo que, as novas gerações 

nos cobram cada vez mais.  

Temos que ser esse diferencial na educação, para alcançarmos um patamar 

satisfatório no ensino aprendizagem, isso requer uma mudança no currículo que 
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deixa de ser apenas um documento e toma parte constituinte de uma transformação 

escolar, que condiz com a realidade que nossas escolas precisam, uma educação 

para todos. Para Corazza, 

 

Um currículo é o que dizemos e fazemos... Com ele, por ele, nele. É nosso 
passado que veio, o presente que é nosso problema e limite, e o futuro que 
queremos mudado. É a compreensão de nosso tempo, realidade e espaço 
[...]. CORAZZA ( 2001, p. 14) 

 

Segundo Cagliari, as dificuldades escolares têm sua causa na prática escolar, 

na incompetência da escola e dos autores dos livros didáticos e pedagógicos, nas 

metodologias usadas nas salas de aula, bem como na política educacional do país. 

Essas dificuldades de aprendizagem são baseadas numa visão errada da natureza e 

do uso da linguagem (em grande parte) das chamadas crianças carentes, na 

disciplinação social e no resultado de trabalho de pesquisa acadêmica mal 

conduzida e de sua influência no trabalho escolar. 

Piaget trata em seu livro O Juízo Moral na Criança, o respeito às regras do 

jogo do ponto de vista da própria criança, analisando as regras do jogo infantil no 

ponto em que são obrigatórias para a consciência do jogador honesto, regras 

morais. Segundo o autor, há três estágios no que se refere à consciência da regra; a 

cooperação nascente, a consciência das regras e a prática do jogo, o autor visa a 

construção da moral e a formação intelectual do indivíduo nas diversas etapas de 

seu desenvolvimento. 

O jogo deve ser apresentado como duas facetas envolvendo teoria e prática 

num mesmo processo e aliado a conteúdos pré-estabelecidos auxilia no 

desenvolvimento do pensamento lógico, na formação de caráter, na busca de novos 

conhecimentos em vista de uma contextualização exemplificada, levando a uma 

formação da vida social do indivíduo. O jogo deve estar presente nas diversas 

etapas da vida escolar, desempenhando um papel de facilitador da aprendizagem e 

na formação de valores.  

Segundo a Psicogênese, parte do conhecimento vem do objeto, isto é, da 

experiência, e parte vem do sujeito, da sua invenção reflexiva. O jogo instiga a 

reconstrução de conceitos pré-estabelecidos nas relações matemáticas, dá o sentido 

que nada está pronto e acabado e que o conhecimento se dá numa instância de 
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interação teoria e prática, simbolismo e real, dentro de um contexto social, num 

sentido de que não ha o “sujeito” sem o objeto. 

 

A criança que joga, desenvolvem suas percepções, sua inteligência, suas 
tendências à experimentação, seus instintos sociais, etc. É pelo fato de o jogo 
ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças, que em todo 
lugar onde se consegue transformar o jogo a iniciação à leitura, ao cálculo, ou 
à ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações 
comumente tidas como massantes .( PIAGET, 1998 p. 159). 

 

As regras, direitos e deveres, as possibilidades e escolhas, a pesquisa e a 

formulação de hipóteses , projetam no aluno desejos e ampliam sua visão e 

assimilação de mundo real. Nessa busca da reconstrução de nossa práxis 

pedagógica devemos levar em consideração que a abordagem do jogo nela inserida 

deve ser mediada relacionando interesse e necessidade da realidade escolar. 

 

3. MATERIAL DIDÁTICO E SUA APLICABILIDADE 

 

Este material apresenta o jogo OPERANDO POR UM FIO EM DUAS 

DIMENSÕES, um aparelho elétrico dinâmico, que envolve regras,  agilidade, 

concentração, raciocínio e disciplina. 

Através desse jogo trabalharemos as Relações Matemática, medidas de 

tempo e espaço, com os conteúdos da Matemática básica como: as quatro 

operações, tabuada, potenciação, radiciação, frações, decimais e formas 

geométricas, e a verificação dos resultados serão representados através de gráficos, 

diagramas e tabelas. 

O jogo é um aparelho composto por circuitos elétricos, luzes de led,  baser 

(apito ou buzina), bateria de 9 wats, fio de cobre e maderite. Este material será 

previamente confeccionado, apresentado  em dois níveis de dificuldades, com fichas 

contendo questões a serem resolvidas as quais são pontuadas de acordo com a 

dificuldade. 

As equipes serão compostas por 4 ou 5 alunos, sendo que um deles será 

escolhido como o xerife da partida, usará um distintivo e comandará o jogo, terá em 

mãos uma cartela contendo todas as questões e respostas. 
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O xerife faz o sorteio para ver qual dupla iniciará a partida, então um aluno 

pega a ficha que estará embaralhada e a dupla responde a questão proposta, 

verifica-se a resposta e caso seja correta, o xerife liga o aparelho que acenderá uma 

luz verde e o mesmo aluno terá que passar uma argola com um cabo que está 

ligado ao aparelho por um fio contendo várias curvas, não pode tocar no fio. Caso 

isto aconteça, uma luz vermelha se acende avisando o perigo, chegando ao final do 

fio passa a argola para o colega da equipe que terá que fazer outro percurso ainda 

mais difícil, e se tocar no fio soará um apito avisando que perdeu a rodada, e passa 

a vez para a outra equipe, mas caso consigam, tem a chance de responder a 

próxima ficha e somar pontos para a equipe. 

O jogo termina, quando acabarem as fichas, então o xerife soma os pontos e 

os apresenta em forma de diagrama, gráfico ou tabela, isto ocorrerá em vários 

momentos e em dia escolhidos para aplicação da intervenção. 

A verificação dessa prática será feita com uma olimpíada com o jogo 

OPERANDO POR UM FIO EM DUAS DIMENSÕES, onde os alunos disputarão 10, 

20 e 30 lugar em uma eliminatória simples (mata a mata), que será realizado em dia e 

hora a ser resolvido pela equipe pedagógica da escola. 

 

3.1  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Pretendemos fazer aqui um encaminhamento voltado a nossa prática 

pedagógica, que vem nos desgastando, sem grandes avanços e que muitas vezes 

por medo do novo, de  novos desafios, fingimos que está tudo bem, e não nos 

damos conta de que às vezes nossos alunos só tem a nós como projeto de vida. 

Precisamos procurar meios ainda que desgastantes de reverter este quadro 

que a educação se encontra, este material que aqui se apresenta é de fácil 

confecção e durabilidade, motiva o aluno a se inteirar com o conteúdo, pois seu 

sucesso dependerá de seu esforço, e assim por meio da brincadeira irá 

mentalizando o conteúdo, pode ser usado em qualquer série, conteúdo e disciplina, 

basta adaptar  ao que precisa. 
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O intuito do jogo é desenvolver o intelectual, a compreensão, fixação, 

socialização, satisfação pessoal, concentração e agilidade sendo uma verificação no 

processo de ensino aprendizagem. 

Com o  aprimoramento de estratégias, criamos possibilidades de adquirir 

conhecimentos, de diversificar nossa prática pedagógica e descobrir como aprender 

Matemática brincando. 

Segue cronograma de execução, que será distribuído em 32 horas aulas no 

primeiro semestre do ano de 2015. 

  

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

- Apresentação do jogo e suas regras; 

- Conceitos de Relações Matemática; 

-Nomenclatura; 

-Forma de apresentação de Relações Matemática; 

- Preparação do material; 

-Coleta de dados; 

-Seleção de atividades a serem executadas no jogo; 

-Aplicação do jogo; 

-Avaliação dos resultados com Olimpíada; 

-Entrega de medalhas para 10, 20 e 30 lugar. 

 

 3.3 FOTOS DO JOGO: OPERANDO POR UM FIO EM DUAS DIMENSÕES 

 

 

 

 ACERVOS DA AUTORA 
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Foto do jogo OPERANDO POR UM FIO EM DUAS DIMENSÕES 
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Foto do aparelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrela do xerife 



16 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto de algumas das cartas de atividades do jogo 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da tabela de respostas 
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