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RESUMO 
O trabalho com jogos como recurso pedagógico permite ao aluno a construção de 
conhecimentos a partir do desenvolvimento e criação de estratégias por meio das 
quais a resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações torna-se 
significativa e prazerosa. Tendo como base esta premissa, o presente artigo 
apresenta o relato do desenvolvimento de um projeto de ensino trabalhado com 
alunos do 6º ano e sala de apoio do Colégio Estadual Olavo Bilac de Cantagalo-PR 
em contraturno, no qual foi proposto o trabalho com cinco jogos confeccionados pela 
própria pesquisadora com o objetivo de motivar o aluno no processo de 
aprendizagem, contribuindo para que possam compreender e assimilar o conteúdo 
das operações fundamentais. Concluiu-se, por meio da pesquisa-ação, que a 
utilização de jogos como estratégia no ensino das quatro operações contribui 
significativamente para a aprendizagem dos alunos que passam a perceber a 
disciplina de Matemática como algo divertido e prazeroso. 
 
Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Quatro Operações. Aprendizagem 
Significativa. Resolução de Situações-problema. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O ensino da Matemática enquanto disciplina escolar tem se constituído em 

um desafio para os professores, visto que a mesma é considerada de difícil 

aprendizagem por muitos alunos talvez pelo fato de que, ensinada pela metodologia 

tradicional, apenas com a apresentação de conteúdos e resolução de cálculos 

representa algo muito abstrato, principalmente para alunos do Ensino Fundamental 

que ainda estão em processo de desenvolvimento das operações formais, segundo 

Piaget. 

Desta forma e observando o contexto diário dentro do ensino da Matemática, 

observou-se a necessidade do desenvolvimento de estratégias e do uso de jogos e 
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materiais manipulativos para além das séries iniciais do Ensino Fundamental, para 

que os alunos possam reencontrar e ressignificar a Matemática e seus conteúdos. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo descrever uma experiência 

realizada com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental com a utilização de jogos no 

ensino de Matemática, com a intenção de motivar o aluno no processo de 

aprendizagem, contribuindo para que possam compreender e assimilar o conteúdo 

das operações fundamentais. 

Para tal, aplicou-se um projeto de ação elaborado a partir de observações 

sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos do 6º ano, o qual gerou a temática 

desta pesquisa. 

 

2 A MATEMÁTICA RESSIGNIFICADA 
 

A Matemática possui conhecimentos relevantes para que o ser humano possa 

efetivar inúmeras atividades, além de servir de suporte para codificação, 

interpretação e análise de informações que são expressas em números, esta ciência 

oportuniza o indivíduo a ter uma noção mais abrangente da sua realidade. 

 Rodrigues (2014) afirma que a Matemática é  

 

[...] aplicada às inúmeras situações que circundam o mundo, visto que a 
Matemática desenvolve o raciocínio, garante uma forma de pensamento, 
possibilita a criação e amadurecimento de idéias o que traduz uma 
liberdade, fatores estes que estão intimamente ligados a sociedade 
(RODRIGUES, 2014, p.3).  

 
 

A relevância social do ensino da Matemática demanda, por parte do docente, 

a efetivação de uma prática pedagógica diferenciada, que não se prenda as aulas 

expositivas e a memorização, mas que com uma metodologia diferenciada consiga 

repassar os conteúdos curriculares de forma atrativa e significativa, para que o aluno 

perceba a importância da Matemática e possa colocar em uso no seu dia-a-dia. 

A utilização dos jogos na sala de aula pode ser um recurso metodológico e 

eficaz no sentido motivador do ensino-aprendizagem da Matemática. 

Consequentemente, os jogos matemáticos como um recurso didático, são capazes 

de promover um ensino mais interessante e um aprendizado mais dinâmico, fazendo 

com que as aulas tornem-se mais lúdicas e desafiadoras, e assim, desenvolvam o 

seu raciocínio lógico. 



O jogo não tem só o poder de tornar as aulas mais dinâmicas, mas sim, ser 

útil para que o professor seja capaz de identificar as principais dificuldades dos seus 

alunos, servindo de diagnóstico de aprendizagem. A construção do conhecimento 

matemático a partir de jogos, no ambiente escolar, traz muitas vantagens, pois ao 

jogar o aluno faz isso por prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário de 

alcançar o objetivo (resultado). 

A disciplina de Matemática é de extrema valia no desenvolvimento do aluno, 

que não se limita a sua dimensão cognitiva, mas contempla também sua dimensão 

social, pelo fato do conhecimento matemático oportunizar as pessoas a condição de 

compreenderem melhor as informações que circulam no meio social em que estão 

inseridas. 

Os jogos são peças fundamentais para que a sociedade tenha indivíduos 

capazes de buscar soluções, enfrentar desafios, serem criadores de estratégias e se 

tornarem pessoas críticas. Cabe ao professor, refletir sobre a sua atuação docente e 

aprimorar as estratégias lúdicas que visem à aprendizagem e possam atender as 

dificuldades dos estudantes.  

A reflexão constante, para o professor, significa a manutenção de um “espaço 

para um discurso matemático voltado tanto para aspectos cognitivos como para a 

relevância social do ensino da Matemática” (PARANÁ, 2008, p. 48). 

Chagas (2014, p. 243) reconhece que: 

 

Não é raro encontrarmos, dentro do trabalho cotidiano das escolas, 
professores de Matemática ensinando esta disciplina de forma “rotineira”, 
onde os conteúdos trabalhados são aqueles presentes no livro didático 
adotado e o método de ensino se restringe a aulas expositivas e a 
exercícios de fixação ou de aprendizagem. 

 
 

O professor de Matemática necessita incorporar recursos que possam 

dinamizar o processo de ensino desta disciplina e consiga mobilizar a atenção e a 

participação dos educandos. 

Para isso, deve utilizar os jogos como metodologia para o ensino e 

aprendizagem na sala de aula, no qual o professor seja um mediador da construção 

do conhecimento e da aprendizagem, e ao utilizar de atividades lúdicas faça com 

que os alunos possam criar, ousar, desafiar e comprovar. 



Segundo Grando (2000, p.28) “o professor de Matemática se apresenta como 

um dos grandes responsáveis pelas atividades a serem desenvolvidas em sala de 

aula”.  

Entretanto, qualquer mudança necessária a ser realizada no processo ensino-

aprendizagem da Matemática deverá estar vinculada à ação transformadora do 

professor, para que desenvolva o seu interesse na adequação de novos métodos 

pedagógicos visando sempre o aprendizado dos alunos em sala de aula, assim 

como a qualidade de suas aulas. 

 

 

2.1 OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

MATEMÁTICA 

 

No processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 

constata-se muitas dificuldades pois é uma disciplina que necessita de propostas 

metodológicas e recursos didáticos, que auxiliem o professor na sua metodologia em 

sala de aula, como também os alunos, na construção do seu conhecimento 

matemático. 

A abordagem de forma tradicional (como aulas expositivas), muito utilizada 

ainda pelos professores, inviabiliza a participação do aluno, que já traz consigo um 

conhecimento prévio e possui uma experiência do seu meio social que pode ser 

relevante para sua aprendizagem e/ou assimilação do conhecimento disciplinar que 

o docente pretende abordar. 

A Matemática é um saber importante em que seus conteúdos e saberes 

podem ser empregados nas mais diversas atividades que o aluno possa desenvolver 

no seu cotidiano. 

Belfort (2006, p.3) afirma que, 

  

[...] a Matemática tem muita importância na vida das pessoas. O dia-a-dia 
está cheio de situações nas quais lidamos com o número, com as 
operações, com o pensamento combinatório, com a proporcionalidade, com 
a organização espacial, etc. 

 

Nas aulas tradicionais, essa condição é ignorada pelos docentes, fazendo 

com que os educandos não se sintam motivados em aprender Matemática, o que 



torna a situação ainda mais preocupante, pois passam a considerar o conhecimento 

matemático como difícil, inviabilizando ainda mais a possibilidade de aprendizagem. 

Lopes e Ferreira (2011) apontam que o ensino de Matemática ainda não 

conseguiu modificar a percepção de que seus conteúdos são de difícil aprendizado e 

que sua aplicação na realidade é restrita, fazendo com que os alunos se esforcem 

em memorizar os conteúdos, apenas para conseguir obter nota nas avaliações, não 

ocorrendo um aprendizado mais relevante. 

O professor necessita repensar sua prática, empregando recursos que 

permitam aos alunos terem uma interação maior com os conteúdos, como também 

possam perceber a relevância do saber matemático no seu desenvolvimento 

cognitivo e social. 

Nesse sentido, desenvolver atividades lúdicas por meio de jogos pode 

representar um meio para efetivar a participação do aluno em sala de aula, havendo 

o estímulo para que este utilize sua imaginação e sua criatividade, aspectos 

presentes na dimensão lúdica, visando assimilar o conteúdo matemático destacado. 

Silva e Kodama (2004, p.6) complementam que, 

 

O uso de jogos para o ensino, representa, em sua essência, uma mudança 
de postura do professor em relação ao o que é ensinar Matemática, ou seja, 
o papel do professor muda de comunicador de conhecimento para o de 
observador, organizador, consultor, mediador, interventor, controlador e 
incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber pelo 
aluno. 

 

O professor que não procura aprimorar seu conhecimento ou buscar novas 

metodologias, acaba reproduzindo práticas que não conseguem mais mobilizar os 

educandos, dificultando a participação destes no processo de ensino de Matemática. 

Assim, a utilização de novas estratégias de ensino, como os jogos oportuniza 

ao docente estabelecer uma postura pedagógica mais dinâmica, capaz de estimular 

a participação dos alunos, como também contribuir para a sua aprendizagem. 

Ademais, os jogos utilizados no ensino de Matemática exigem esforço mental, 

representado pela concentração, elaboração de estratégias e raciocínio, além de 

possibilitarem momentos de divertimento e lazer, apresentando características que 

tornam possível o aprendizado, propiciando uma forma interessante de estimular o 

aluno a interagir mais ativamente com os conteúdos. 



Em consonância ao exposto, os autores Viana, Teixeira e Vieira (2004, p.3) 

afirmam que,  

[...] o jogo é uma atividade que agrada e entusiasma. Há uma ligação muito 
grande entre o jogo e a Matemática […] Sendo assim parece-nos importante 
que se jogue inclusive nas aulas. Uma aula onde se joga é uma aula 
animada, divertida e participativa. 

 

Na prática pedagógica, os jogos possuem uma abrangência significativa, uma 

vez que possuem em sua formulação elementos que podem ser explorados pelo 

professor, procurando aliar neste contexto as regras e os andamentos próprios do 

jogo aos conteúdos disciplinares, colaborando para que os alunos possam ter uma 

visão mais acurada do que estão aprendendo e a forma de aplicação em situações 

práticas. 

Em complemento, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) ressaltam 

sobre os jogos que 

 
[...]além de ser um objeto sócio-cultural, o jogo é uma atividade natural no 
desenvolvimento dos processos psicológicos básicos; supõe um “fazer sem 
obrigação externa e imposta embora demande exigências, normas e 
controles. Por meio dos jogos, as crianças não apenas vivenciam situações 
que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por 
analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser 
imaginados por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de 
linguagem, criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a 
regras e dar explicações (BRASIL, 1998, p.48).  

 
  

Assim, o professor que pretende estabelecer uma nova prática docente 

necessita considerar a possibilidade da utilização desse recurso didático, que 

consegue motivar o aluno a utilizar sua criatividade e sua imaginação na aplicação 

dos conceitos e regras do jogo que, quando amparados nos princípios da disciplina 

da Matemática, possam resultar em oportunidades pedagógicas valiosas e que não 

podem ser desperdiçadas. 

Convém ressaltar que os jogos estão presentes no cotidiano de crianças e 

adolescentes, sendo um referencial que, ao ser contextualizado com o conteúdo da 

Matemática, tende a estimular a participação no processo de ensino. 

Conforme, Oliveira (2007, p. 5) os jogos no ensino da Matemática “tem o 

objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a 

rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido”. 



Por estar relacionado a um aspecto lúdico, naturalmente o jogo desperta 

reações positivas no educando, que passa a ter um referencial presente no seu 

cotidiano que serve de suporte para a abordagem do conteúdo matemático. 

Castanho (2013) afirma ser importante que o professor de Matemática 

reserve, 

 
[...] ao jogo um justo lugar dentro da escola, relacionando-o com conteúdos 
importantes de aprendizado, sendo uma forma de respeitar o modo como as 
crianças aprendem, dando a todos os alunos a chance de se relacionar com 
o conhecimento de uma forma mais prazerosa, significativa e produtiva 
(CASTANHO, 2013, p. 3). 

 
  

Desse modo, os jogos podem ser explorados em inúmeras situações no 

ensino de Matemática, condição que revela sua potencialidade educativa, como 

também podem contribuir para que o aluno possa desenvolver uma empatia pela 

disciplina, que deriva do fato de compreender seu conteúdo e de visualizar que o 

conhecimento matemático está presente em diversas situações do cotidiano. 

Guimarães (2001) destaca que o jogo resulta em ganhos que atingem os 

diversos componentes que interferem no comportamento humano, os quais são, 

 

Afetivo: possibilita a regulação do ciúme, da inveja e a frustração, o 
adiamento do prazer imediato, a subordinação a regras e a abertura para o 
outro, para o imprevisível; Social: indica a necessidade da linguagem, de 
códigos, da cooperação, da solidariedade, das relações interpessoais; 
Cognitivo: revela a necessidade e a possibilidade de construção de novos 
conhecimentos e procedimentos, de descobrir erros e de imaginar formas 
de superá-los, entre outros desafios (GUIMARÃES, 2001, p. 14). 

 

Nesta situação, o jogo pode se constituir em uma alternativa didática 

relevante, por valorizar o lúdico e atingir determinados aspectos do aluno que uma 

abordagem tradicional não consegue alcançar, podendo resultar em situações que 

propiciem a aprendizagem.  

Silva et al. (2013, p. 28) ressalta que os jogos conseguem efetivar, no ensino 

da Matemática, 

 

[...] o envolvimento dos educandos nas brincadeiras, jogos e desafios 
apresentados e construídos. Os vários conteúdos matemáticos trabalhados 
de forma lúdica e prazerosa com alunos do Ensino Fundamental e Médio 
têm grande relevância. Os alunos percebem que é possível aprender 
Matemática de forma lúdica, recreativa e divertida, tendo maior 
aprendizagem em relação aos conteúdos estudados, bem como 



contribuindo para o aumento da criatividade, criticidade e inventividade no 
ensino da Matemática (SILVA et al., 2013, p. 28).  

 
 

Pode-se até visualizar um contexto maior do significado do jogo como recurso 

didático, que não se atém apenas ao aspecto lúdico, servindo também para o 

desenvolvimento do trabalho em grupo; da utilização da linguagem oral e escrita, 

utilizada para evidenciar aspectos matemáticos relacionados aos jogos; estímulo às 

diferentes habilidades de pensamento, como a observação, comparação, análise, 

sintetização e a realização de conjecturas e a fixação dos conceitos teóricos 

inseridos na dinâmica própria do jogo (OLIVEIRA, 2007). 

Em concordância, Guimarães (2001) ainda destaca o significado da utilização 

do jogo como recurso didático na seguinte afirmação, 

 
 
Quando o aluno joga além de estar aprendendo a conviver e a respeitar 
seus colegas, ele desenvolve diversas habilidades Matemáticas. O recurso 
é rapidamente aceito pelas crianças, pois não encerra o aspecto de 
obrigação ditada pelo professor. O estudante aprende e se diverte ao 
mesmo tempo. Além do aspecto de utilização pedagógica, os jogos têm 
como grande contribuição promover a recuperação e a manutenção da 
cultura de determinado grupo, o que muitas vezes é esquecido e ignorado 
pela maioria das escolas (GUIMARÃES, 2001, p 53). 

 
 

A utilização dos jogos e demais atividades lúdicas no processo de ensino, 

para atender aos requisitos pedagógicos do ensino da Matemática, necessita 

possuir uma natureza orientada pelos conteúdos da disciplina para que o desenrolar 

das ações dos alunos propiciem um aprendizado, ou reforcem os conteúdos vistos 

em sala de aula. 

A proposta educacional que fundamenta o jogo é essencial para que este 

tenha o alcance pretendido pelo professor. Esta noção remete ao reconhecimento 

de que os alunos não se constituem meros memorizadores de conhecimentos, mas 

que o processo de ensino decorre da forma com que ele seleciona, assimila, 

processa, interpreta e confere significações aos estímulos que resultam em seu 

aprendizado (CASTANHO, 2013).  

Ao vivenciar os aspectos relativos aos conteúdos, abre-se um canal de 

comunicação significativo, que pode resultar em oportunidades concretas de 

aprendizagem. 

Conforme Kishimoto (2001), essa identificação é reconhecida quando, 



 
Há no processo de aprendizagem, determinados componentes internos que 
não podem ser ignorados pelos educadores. [...] Esta nova perspectiva 
sobre a ação educativa tem servido para “revitalizar” as propostas 
pedagógicas que situam na atividade auto-estruturante do aluno, isto é, na 
atividade auto-iniciada e sobretudo, auto-dirigida, o ponto de partida 
necessário para uma verdadeira aprendizagem (KISHIMOTO, 2001, p. 75).  

 
 

Desse modo, o processo de ensino não se baseia mais na perspectiva da 

utilização de métodos expositivos, que acabam simplificando os papéis dos 

professores e dos alunos como de simples transmissores e receptores de 

conhecimentos. 

No ensino da Matemática, os jogos oportunizam momentos importantes de 

aprendizagem, levando os alunos a terem uma interação maior com os conteúdos, 

além de vivenciarem momentos que estimulam maior motivação para a interação 

com o saber matemático, fazendo com que a disciplina possa ser valorizada. 

Macedo (2014) complementa sobre o jogo,  

 
 
Mesmo sem intenção de aprender, quem brinca aprende, até porque se 
aprende a brincar. Como construção social, a brincadeira é atravessada 
pela aprendizagem, uma vez que os brinquedos e o ato de brincar, a um só 
tempo, contam a história da humanidade e dela participam diretamente, 
sendo algo aprendido, e não uma disposição inata do ser humano. Essa 
aprendizagem é mais frequente com os pares do que dependente de um 
ensino diretamente transgeracional. Uma das explicações para esse fato 
remonta possivelmente ao surgimento do sentimento de infância a partir da 
modernidade, quando as crianças forçam especialmente estimuladas a 
conviver entre si na escola, e não mais com os adultos no trabalho 
(MACEDO, 2014, p.3). 

 
 

O uso de jogos pode favorecer o aluno a ter uma compreensão melhor acerca 

das operações fundamentais, posto que, mesmo nas séries finais do Ensino 

Fundamental, alguns educandos se encontram com dificuldades para efetivá-las. 

Santana (2011), desenvolveu um estudo durante três meses do ano de 2010 

com uma turma de 6º ano de um Colégio Estadual da cidade de Feira de Santana, 

na Bahia, e identificou a seguinte situação: 

a) 43% dos alunos erraram contas de adição; 

b) 56% dos alunos erraram contas de subtração com reserva; 

c) 53% dos alunos erraram contas de multiplicação com um número e 60% 

erraram as contas com mais de um número; 

d) 56% dos alunos erraram contas de divisão. 



Como forma de demonstrar que não se trata de um resultado isolado, Bossa 

(2014) apresenta resultados do Brasil referentes aos alunos que concluíram o 

Ensino Fundamental – Anos Finais e, em sua maioria, 70% dos alunos ainda não 

dominam totalmente as operações fundamentais. 

Entretanto, para que ocorra uma modificação nesse cenário, é importante que 

o professor explore recursos que instigue os alunos a aprenderem as operações 

fundamentais, independente do ano em que estejam frequentando, e que possam 

introduzir em suas aulas diversos recursos pedagógicos, como os jogos e outras 

atividades lúdicas possíveis de desenvolver como um meio alternativo para se 

alcançar a aprendizagem Matemática e torná-la significativa, divertida e prazerosa. 

Em consonância ao exposto, Pinto (2008) complementa, 

 

A Matemática pode ser mais prazerosa com a aplicação de jogos, 
brincadeiras, entre outros. Para os alunos com maiores dificuldades no 
aprendizado matemático, o lúdico proporciona uma situação favorável e 
consequentemente, na aprendizagem das quatro operações (PINTO, 2008, 
p. 4).  

 
Mediante essa percepção, os jogos são um instrumento e recurso importante 

para as aulas de Matemática e cabe ao professor prestar atenção nas dificuldades 

que os alunos apresentam e, no decorrer de suas aulas, dinamizar sua atuação, 

conseguindo suscitar o interesse e a vontade de aprender nos educandos, 

favorecendo consideravelmente a sua aprendizagem. 

 
 
3 METODOLOGIA 
 

O estudo aconteceu a partir da pesquisa-ação com a aplicação de um projeto 

de ação, cujo objetivo era facilitar a aprendizagem da matemática empregando o 

lúdico no processo de assimilação das quatro operações.  

Para tanto foram propostos jogos e atividades diversas que propiciassem  a 

manipulação de materiais concretos, brincadeiras e competições que 

desenvolvessem e estimulassem o raciocínio lógico.  

O público envolvido na implementação do projeto foram alunos de 6º ano e 

sala de apoio do Colégio Estadual Olavo Bilac de Cantagalo-PR, com os quais foram 

trabalhadas 32 aulas no período contraturno para desenvolvimento de atividades 

com jogos e materiais manipulativos. 



Foram utilizados os jogos: ASMD, Bingo da Matemática, Batalha das 

Operações, Dominó da Tabuada, Contig 60 e atividades lúdicas educativas 

diversificadas.  

Como recursos metodológicos foram utilizados: TV, pendrive, sala de aula, 

câmera digital e o material confeccionado (jogos a serem aplicados). 

 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para o início da implementação do projeto foi aplicado um pré-teste com o 

objetivo de realizar uma sondagem a respeito dos conhecimentos prévios dos 

alunos, no qual foram propostas atividades com jogos matemáticos.  

A etapa seguinte foi o desenvolvimento do projeto propriamente dito por meio 

da aplicação de cinco jogos: ASMD, Bingo das Operações, Contig 60, Fecha a Caixa 

e Dominó das Operações, objetivando possibilitar ao aluno o processo de 

construção do conhecimento matemático de forma lúdica e prazerosa, despertando 

no mesmo o interesse pela aprendizagem da matemática. 

 

JOGO ASMD (Jogo da adição, subtração, multiplicação e divisão) 

Esse jogo envolve as quatro operações básicas da matemática possibilitando 

ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico e sua capacidade de cálculo mental 

para desenvolver as atividades propostas. 

 

BINGO DA MATEMÁTICA 

Trabalha com as quatro operações básicas da matemática e desenvolve 

processos de estimativa, cálculo mental e tabuada. 

 

CONTIG 60:  

 Envolve as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, como os 

outros jogos citados também desenvolvem o raciocínio lógico e o cálculo mental. 

 

FECHA A CAIXA: 

 Esse jogo trabalha com as operações de adição e subtração, estimula o 

cálculo mental do aluno, desenvolve o raciocínio lógico e diagnostica a dificuldade 

de resolver cálculos simples. 



 

DOMINÓ DAS OPERAÇÕES:  

Esse Dominó trabalha com as quatro operações de matemática, exercita o 

pensamento rápido, auxilia na aprendizagem das operações, desenvolve a 

habilidade de relacionar com os demais colegas e a respeitar regras. 

 

Logo ao propor o trabalho com jogos matemáticos aos alunos, estes 

demonstraram bastante interesse, uma vez que seriam atividades diferentes 

daquelas que estavam desenvolvendo no dia a dia, sendo possível verificar que o 

trabalho com o lúdico, mesmo nas séries finais do Ensino Fundamental, onde 

geralmente o mesmo não acontece, vai tornar a aprendizagem mais significativa. 

Rosa (1999, p.40) afirma que: “os jogos lúdicos devem ser a base 

fundamental dos exercícios físicos e mentais impostos às crianças, pelo menos 

durante o período escolar”. 

Na área educacional, ouvimos muito o vocábulo “lúdico”. Mas, qual seu 

significado? 

Se procurarmos no dicionário, a definição encontrada será: “relativo a jogo ou 

divertimento; recreação”. Então, tem a ver com jogos e brincadeiras. 

No âmbito escolar, o lúdico também se refere aos jogos e brincadeiras, 

porém, com a diferença de que tomam uma dimensão educativa a partir do 

momento em que se traçam objetivos a serem atingidos através dos mesmos. 

Dantas (1998, p.111), conceitua o termo lúdico como “a função de brincar (de 

uma forma livre e individual) e jogar (no que se refere a uma conduta social que 

supõe regras)”.  

Andrade e Sanches (2005), pontuam que o jogo é como se fosse uma parte 

inerente do ser humano, sendo encontrado, na Filosofia, na Arte, na Pedagogia, na 

Poesia (com rimas de palavras), em todos os atos de expressão. 

Segundo Szundy (2005), quando as situações lúdicas são intencionalmente 

criadas pelo professor, visando estimular a aprendizagem, revela-se sua dimensão 

educativa. 

De acordo com Teixeira (1995, p.23) 

 

As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade 
física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psico-neurológicas e 
as operações mentais, estimulando o pensamento. (...) As atividades 



lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva, motora e 
cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções e 
operações, a ludicidade aciona as esferas motora e cognitiva, e à medida 
que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva. Assim sendo, 
vê-se que a atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um 
elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca 
e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve.  

 

A fala do autor mostra toda a importância do uso da ludicidade, dos jogos no 

processo de aprendizagem, pois não significam somente o “brincar”, mas a 

possibilidade de desenvolvimento de aspectos globais, inclusive as operações 

mentais ligadas à matemática e isso se pode verificar durante o desenvolvimento do 

projeto, pois os alunos demonstraram grande interesse e a aprendizagem foi 

acontecendo de forma gradual e naturalmente, sendo que os alunos muitas vezes 

nem percebiam que brincando estavam construindo e assimilando conceitos. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é o aspecto da socialização e o 

compartilhamento de conhecimentos, uma vez que os jogos foram trabalhados em 

grupos. Nesse sentido, Oliveira (1992, p.33) afirma que “A aprendizagem desperta 

processos internos do desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o 

indivíduo interage com outras pessoas.”  

Ao trabalhar em grupos, os alunos interagiram uns com os outros, criando 

diferentes estratégias que possibilitavam um melhor desenvolvimento de raciocínio 

lógico e a interação com os demais colegas. 

Verificaram-se avanços significativos após a implementação do projeto. Os 

alunos perceberam a importância da sua participação na construção do 

conhecimento e isso os tornou mais responsáveis por essa construção do saber. 

Neste viés, Rêgo e Rêgo (2000) destacam que é premente a introdução de novas 

metodologias de ensino, onde o aluno seja sujeito da aprendizagem, respeitando-se 

o seu contexto e levando em consideração os aspectos recreativos e lúdicos das 

motivações próprias de sua idade, sua imensa curiosidade e desejo de realizar 

atividades em grupo. 

Na visão de Smole, Diniz e Milani (2007), o trabalho com jogos é um dos 

recursos que favorece o desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de 

raciocínio e de interação entre os alunos, uma vez que durante um jogo, cada 

jogador tem a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender 

pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo. 



Uma vez que foram levadas para a sala de aula situações do dia a dia, nas 

quais os alunos utilizavam os jogos para auxiliá-los na resolução de atividades, os 

diferentes processos de raciocínio e principalmente a interação entre os alunos por 

meio das discussões sobre a melhor estratégia a ser utilizada contribuiu 

significativamente para a construção dos conceitos matemáticos em que se 

observava defasagem. 

Como citou-se anteriormente, foi realizado um pré-teste e um pós-teste, 

através dos quais constatou-se que após o trabalho com os jogos descritos, os 

alunos demonstraram mais agilidade na resolução de situações-problema e cálculos. 

Segundo Kishimoto (2001) a resolução de problemas e o jogo são elementos 

semelhantes no ensino da Matemática, pois os dois unem-se por meio do lúdico e 

através de situações propostas, os alunos tem a oportunidade de desconstruir 

conceitos para recriá-los a partir de novos conhecimentos que são adquiridos a partir 

do estabelecimento de estratégia para a resolução de problemas que são colocados 

ou que eles próprios criam. 

Antunes (2006), evidencia vantagens no processo de criação e construção de 

conceitos por meio da discussão de temática entre os alunos e entre o professor e 

os alunos. Para ele, o jogo é um problema, porque, ao jogar, o indivíduo constrói 

conceitos, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora e motivante. 

 Já Aranão (1996) esclarece que o jogo é um importante recurso 

metodológico que pode ser utilizado em sala de aula, para desenvolver a 

capacidade de lidar com informações e criar significados culturais para os conceitos 

matemáticos. A utilização de jogos nas aulas auxilia os alunos a aprenderem a 

respeitar regras, a exercer diferentes papéis, a discutir e a chegar a acordos, a 

desenvolver habilidade de pensar de forma independente e na construção de 

conhecimento lógico matemático. 

Segundo Brasil (1997), as atividades com jogos em sala de aula são uma 

forma interessante de propor problemas, porque é atrativo para o aluno e favorece a 

criatividade na elaboração de estratégias durante o jogo. 

Os jogos matemáticos, de acordo com Montessori (1965), têm como 

prioridade incentivar a criança no seu desenvolvimento sensorial e motor. Para tanto, 

é importante que os educadores mantenham o equilíbrio na distribuição da riqueza 

material e cultural, oferecendo aos alunos a oportunidade de produzir recursos 

necessários para uma vida digna. A autora ainda explicita que a criança aprende 



mais através de objetos colocados em seu mundo e que nesse movimento ela se 

desenvolve, tornando-se mais ágil. 

Por meio da interação com outros professores no Grupo de Trabalho em 

Rede (GTR), foi possível perceber que ao utilizarem os jogos apresentados na 

Unidade Didática, seus alunos também demonstraram maior interesse pelas aulas e 

que o resultado obtido após a aplicação dos mesmos foi a criação de diferenciadas 

estratégias para se chegar ao resultado das situações-problema colocadas, bem 

como na execução dos jogos. 

Alves e Bianchin (2010) ressaltam que ao usar o lúdico como estratégia de 

ensino, contribui-se efetivamente para o desenvolvimento do pensamento analítico-

sintético do aluno, bem como para sua participação ativa na aprendizagem, 

possibilitando avançar na construção do conhecimento e na consolidação das 

habilidades. Deve-se, assim, facilitar esta construção através do respeito à liberdade 

de pensar, do incentivo à descoberta e do encorajamento à criatividade. 

Assim, percebe-se que a utilização dos jogos no processo de aprendizagem é 

muito eficaz para ajudar o aluno na memorização dos conteúdos, pois, quando estes 

aprendem brincando, desenvolvem melhor sua atenção e concentração, no 

momento da explicação das matérias.  De acordo com Alves e Bianchin (2010) os 

jogos podem ser ferramentas instrucionais eficientes, pois eles divertem enquanto 

motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que foi 

ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais. As autoras citam ainda, que 

a utilização desses novos recursos modifica a dinâmica do ensino, as estratégias de 

alunos e de professores. Com esses novos recursos e ferramentas, a educação 

pode ensejar uma aprendizagem significativa, proporcionando que o aluno aprenda 

de forma dinâmica e motivadora. 

No trabalho com jogos é fundamental o engajamento do professor, pois é ele 

enquanto mediador entre o aluno e o conhecimento que proporá as atividades 

capazes de despertar nos alunos a curiosidade e a vontade de buscar estratégias de 

resolução.  

Borin (1998, p.10) esclarece que 

 

Essa metodologia representa, em sua essência, uma mudança de postura 
em relação ao que é ensinar matemática, ou seja, ao adotá-la, o professor 
será um espectador do processo de construção do saber pelo seu aluno, e 
só irá interferir ao final do mesmo, quando isso se fizer necessário através 
de questionamentos, por exemplo, que levem os alunos a mudanças de 



hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a 
socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta 
certa. Ao aluno, de acordo com essa visão, caberá o papel daquele que 
busca e constrói o seu saber através da análise das situações que se 
apresentam no decorrer do processo. 

 

Como se percebe, o papel do professor é essencial no sentido de provocar, 

de instigar, de fazer com que seus alunos sejam criativos na busca de soluções e 

também de proposições, pois uma vez iniciado o processo eles terão condições de 

criar suas próprias situações-problema e novas formas de resolução, produzindo 

assim o conhecimento matemático. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao observar a dificuldade de alguns alunos na disciplina de Matemática, 

principalmente no que se refere às quatro operações, gerou-se o desejo de buscar e 

oferecer aos mesmos novas formas de aprendizagem, fugindo do convencional, do 

caderno cheio de cálculos que muitas vezes eram feitos mecanicamente, sem 

necessidade de pensar diferente. Assim, o uso de jogos como estratégia de ensino 

nos pareceu capaz de desviar da metodologia tradicional, visto que várias pesquisas 

demonstravam os resultados positivos alcançados com o trabalho lúdico. 

A partir do desenvolvimento do projeto com os jogos, verificou-se que os 

alunos tornaram-se mais curiosos, mais propositivos, mais interessados na 

aprendizagem, pois o jogo representava uma brincadeira e por meio desse processo  

o conhecimento estava sendo desconstruído para ser reconstruído a partir de novos 

significados, pois cada vez que precisavam criar estratégias, interagir com o grupo, 

negociar resoluções, muitos esquemas mentais estavam sendo acionados e, 

consequentemente novos conhecimentos sendo criados. 

Quanto aos professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede que 

colocaram em prática os jogos sugeridos, também puderam perceber que o trabalho 

com o lúdico traz resultados significativos para a aprendizagem e que jogar não é 

“perder tempo”, mas sim ganhar em qualidade na aprendizagem, pois esta se torna 

significativa para o aluno, que tem prazer em aprender, mesmo que algumas vezes 

nem tenha consciência de que está aprendendo, mas que ao algoritmizar percebe 

os conceitos construídos durante o jogo. 

Conclui-se este trabalho com a certeza de que o trabalho com jogos no 

ensino da Matemática é fundamental para que a criança possa operacionalizar com 



sucesso os fatos matemáticos e as situações-problema, deixando de ser a disciplina 

que gera ansiedade e medo nos alunos e passando a ser significativa, produtiva e 

divertida. 
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