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“[...] a noção de jogo aplicado à educação 
desenvolveu com lentidão e penetrou, 
tardiamente, no universo escolar, sendo 
sistematizada com atraso. No entanto, 
introduziu transformações decisivas... 
materializando a ideia de aprender divertindo-
se...” (Schawartz, 1996) 
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RESUMO 
 
 

A Matemática tem sido vista, tradicionalmente, como sendo a disciplina que, além de 
ter maior índice de reprovação, desperta ansiedades e medos em crianças, jovens e 
adultos. Pensando nisso, propomos nessa monografia que os educadores, 
preocupados com esse modo de ver a Matemática e o seu ensino, lancem um novo 
olhar sobre essa disciplina, ao se romper com o tradicional e oferecendo a eles novas 
estratégias pedagógicas baseadas na oportunização de atividades lúdicas. O nosso 
objetivo é auxiliar os professores e estudantes de Matemática, apresentando-os 
propostas de jogos que, além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem 
tragam à tona uma Matemática prazerosa, interessante e desafiante, capaz de 
desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de manejar situações 
reais e estimular o pensamento independente, para um ensino eficiente da 
matemática o professor tem necessidade de partir do concreto para o abstrato. Ao 
utilizar jogos após o conteúdo dado, os discentes sentem-se mais motivados em 
aprender o assunto, pois, saem da rotina de exercícios prontos para desenvolver 
atividades lúdicas. 
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino Fundamental, Ludicidade. 
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ABSTRACT 
 
 
Mathematics has been seen traditionally as the discipline that, besides having higher 
failure rate, awakens anxieties and fears in children, youth and adults. With that in 
mind, I propose in this thesis that educators concerned with this view mathematics and 
its teaching, launch a new look at this discipline, to break with the traditional and giving 
them new pedagogical strategies based on possibility recreational activities. Our goal 
is to help teachers and students of Mathematics, presenting the proposals for games, 
as well as facilitate the process of teaching and learning bring to the fore a pleasant 
Mathematics, interesting and challenging, able to develop logical thinking, creativity, 
the ability to handle real-life situations and encourage independent thinking, for 
effective teaching of mathematics teacher needs from the concrete to the abstract. By 
using games after the data content, the students feel more motivated to learn it, 
therefore leave the exercise routine ready to develop recreational activities. 
 
 
Keywords: Mathematics Education, Elementary Education, Playfulness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 Este trabalho trata das descrições de uma pesquisa realizada durante a minha 

atuação enquanto aluna/estagiária das disciplinas Estágios Supervisionados I e II. 

Nele estão contidas discussões sobre o Ensino da Matemática, que segundo 

Vasconcelos (2009), faz parte dos currículos escolares há muito tempo, e a 

importância dos jogos no ensino da mesma. 

No curso de Licenciatura, estudei, de maneira teórica, muitas formas de 

transformar o Ensino da Matemática, visto por muitos como o “bicho papão”, em 

atividades interessantes e divertidas. Aprendi que é preciso adotar novas técnicas 

pedagógicas baseadas no desenvolvimento de atividades lúdicas para 

contextualização dos conteúdos e que, consequentemente, contemplassem a 

superação do método tradicional e a desconstrução da matemática como disciplina 

aterrorizante. No entanto, para que isto aconteça é necessário trabalhar novas e 

eficazes técnicas de ensino, é preciso testá-las, pois, muitas vezes, o que é belo no 

papel, não funciona na realidade de uma classe. 

 Desde antes de entrar no curso, tinha convicção do meu amor pela Matemática. 

Após meu ingresso na universidade, percebi que era o momento de obter mais 

conhecimento nesta área, mas, foi durante o estágio que ficou mais evidente as 

dificuldades dos professores em passar os assuntos aos alunos. Nessa oportunidade, 

ao invés de me desanimar, senti-me desafiada, aumentou a minha vontade de lutar 

por um ensino de qualidade e busquei a superação das dificuldades detectadas. 

 É evidente, que a maioria dos professores de Matemática prefira o ensino 

tradicional, ou seja, a Matemática somente baseada no quadro, pincel, livros e 

exercícios. Sabemos que a Matemática como qualquer outra disciplina exige de muito 

tempo de estudo e prática para ser bem entendida. Apesar disso, sabemos também 

que existem outras maneiras de trabalhar essa disciplina. Uma dessas maneiras é a 

utilização de  jogos. 

 Surge, neste contexto, o objetivo deste estudo que consiste em conhecer a 

importância do jogo na aprendizagem matemática no Ensino Fundamental. 

Procuramos em nosso trabalho, demonstrar a utilização de jogos como recursos 

pedagógicos na construção do conhecimento e sua importância no estimulo do 

raciocínio lógico de discentes neste nível de ensino. 
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  Em minha experiência durante os estágios, pude notar que os alunos se 

interessam e participam mais das aulas, quando essas são ministradas com a 

utilização de jogos, demonstrando assim, sua grande importância no Ensino da 

Matemática. Como podemos observar nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN: 

Quanto às aulas expositivas, é comum que sejam o único meio utilizado, ao 
mesmo tempo em que deixam a ideia de que correspondem a uma técnica 
pedagógica sempre cansativa e desinteressante. Não precisa ser assim. A 
aula expositiva é só um dos muitos meios e deve ser o momento do diálogo, 
do exercício da criatividade e do trabalho coletivo de elaboração do 
conhecimento. Através dessa técnica podemos, por exemplo, fornecer 
informações preparatórias para um debate, jogo ou outra atividade em classe, 
análise e interpretação dos dados coletados nos estudo do meio e laboratório. 
(PCN, 1997, p.53) 

 
    Desse modo, planejamos com esse trabalho realizar técnicas de ensino que 

desenvolva a cognição do aluno, não como único recurso na sala de aula, mas sim 

como um fundamento de ensino, fugindo do tradicional e ampliando o conceito dos 

conteúdos. 

 Em termos de ação esta pesquisa desenvolveu-se durante a realização dos 

Estágios Supervisionados I e II, sob as orientações dos professores Eridan Maia e 

Wallace Cunha, no qual participei como estagiária da disciplina matemática para 

atender discentes do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Vitória 

da Conquista. Um dos objetivos do estágio é oferecer a oportunidade de desenvolver 

habilidades práticas, analisar situações reais e propor, se for o caso, inovações no 

ambiente escolar. Foi nesse raciocínio que nasceu meu interesse na área de jogos 

matemáticos. 

 Expressar as minhas experiências com jogos matemáticos no Ensino 

Fundamental pode ser uma forma de fazer com que nós futuros docentes refletimos 

sobre nossas futuras práticas. Assim, o objetivo principal deste trabalho de conclusão 

de curso é estabelecer uma breve análise sobre o papel do jogo no Ensino de 

Matemática para o melhor desenvolvimento cognitivo e emocional do alunado e, para 

isso, proponho aqui algumas práticas que possibilitam o envolvimento do aluno com 

todo esse enredamento. 

 

 

2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O JOGO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
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2.1. O que é jogo? 

 

 Buscando em diversas obras de diversos autores a definição para jogo foi 

percebido que existe várias diversidades de significados atribuídos a este termo. 

 Para Grando (2004), a explicação de jogo é um estímulo. De acordo com a sua 

concepção, 

 

[...] existe uma variedade de concepções e definições sobre o que seja 
jogo e as perspectivas diversas de análise filosófica, histórica, 
pedagógica, psicanalista e psicológica, na busca da compreensão do 
significado do jogo na vida humana (GRANDO, 2004, p. 8). 

 

 

                 Um dos obstáculos em classificar o que é jogo está no fato de diferentes 

situações serem denominados jogos. De acordo Kishimoto (2003), a diversidade de 

fenômenos considerados como jogo mostra a dificuldade da tarefa de defini-lo. 

Neste sentido a autora mostra: 

 

[...] a variedade de jogos conhecidos como faz-de-conta, 

simbólicos, motores, sensório-motores, intelectuais ou 
cognitivos, de exterior, de interior, individuais ou coletivos, 
metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de adultos, de 
animais, de salão e inúmeros outros mostra a multiplicidade de 
fenômenos incluídos na categoria jogo. (KISHIMOTO, 2003, p. 
1). 

  

 Pesquisando o jogo em um entendimento histórico, Huyzinga (1990) o 

classifica como um fato cultural. Em seu conhecimento, há infinitos jogos nas várias 

culturas e em qualquer instante histórico. Desta maneira, o jogo desempenha um 

objeto cultural, mais particularmente, uma cultura lúdica. Para o autor, o jogo é uma 

atividade voluntária e temporária que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo 

em vista uma satisfação que consiste na própria realização. Além do que, o autor 

evidencia que o jogo é separado dos fenômenos do dia a dia, possui tempo e espaço 

próprios, é dotado de regras absolutas e possui um caráter não sério, visto que o riso 

e o divertido estão presentes no ato de jogar. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS1998) o jogo é 
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uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. É uma 

atividade na qual não há obrigação e por ser representado por um desafio, desperta 

interesse e divertimento. 

Grando (2004) estabelece que o jogo é uma atividade lúdica que envolve o 

prazer e o interesse do jogador e, além disso, envolve a competição e o desafio e 

estes o motivam a conhecer suas fronteiras e suas possibilidades de progressão na 

busca da conquista, adquirindo firmeza e valentia para se arriscar. Segundo a autora, 

tais aspectos do jogo justificam seu uso nas aulas de Matemática. 

 Não obstante existem diversas definições, o nosso trabalho está voltado para 

o jogo no ensino da Matemática, mais nitidamente na percepção das feições 

envolvidas na utilização deste elemento no processo ensino-aprendizagem dessa 

área de conhecimento. Então, o jogo será abordado relacionando-se a Matemática e 

suas ligações na sala de aula. 

 

2.2. Tipos de jogos 

 

 Diversas especificações de jogos poderiam estar aqui inseridas, mas 

abordaremos apenas as análises referentes aos tipos de jogos definidos pela autora 

Isabel Cristina Machado de Lara, (2011). Na concepção da autora os jogos são 

classificados em alguns tipos: Jogos de Construção; Jogos de treinamento; Jogos de 

aprofundamento e Jogos estratégicos.  

Segundo a autora, os jogos de construção têm o professor como um 

colaborador e orientador, no qual assessora os grupos e deixando comandar o 

trabalho com suas próprias iniciativas, entanto que os jogos de treinamento têm por 

objetivo fixar conceitos. É um tipo de jogo utilizado após o docente trabalhar um 

conteúdo e o valor pedagógico deles, consiste na substituição de listas de exercícios 

para que os alunos assimilem o conteúdo.  

O próximo tipo de jogo é o de aprofundamento em que o docente propõe 

problemas para que o aluno solucione através de jogos. E por fim, os jogos 

estratégicos, são jogos em que a habilidades dos jogadores em tomar decisões 

supera a sorte como fator de determinação do ganhador. Xadrez e damas são 

exemplos deste tipo de jogo. 

 Para cada tipo de jogo há uma finalidade especifica e o docente antes de utilizá-
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lo, deve fazer uma rápida revisada dos conteúdos que serão abordados, para que o 

aluno entenda o que está fazendo e não jogue simplesmente por jogar. Outro fator 

importante na utilização de jogos são as regras que necessitam ser claras e objetivas 

para não desestimular os discentes. 

 

2.3. A utilização do jogo na educação 

 

 É evidente que o uso de jogos nas aulas de Matemática exerce um papel 

importante na educação. Como incentivador ao estudo da Matemática, tornam as 

aulas mais prazerosas e possibilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico e a 

harmonia devido a interação que esses jogos oferecem entre os discentes. 

 

[....] Os jogos ultimamente, vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas, 
numa tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. A pretensão da 
maioria dos/as professoras/as com a sua utilização é a de tornar as aulas 
mais agradáveis com o intuito de fazer com que a aprendizagem torne-se 
algo fascinante. Além disso, as atividades lúdicas podem ser consideradas 
como uma estratégia que estimula o raciocínio, levando o/a aluno/a a 
enfrentar situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano. (DE LARA, 
2011, p. 21) 
 
 

 Um dos aspectos que nos diferenciam dos outros animais é a nossa 

capacidade de socialização e convívio com os demais indivíduos da sociedade. Este 

é um dos conceitos dos jogos que, além do que servem para estimular a criatividade, 

a cooperação, a coordenação e a relação com a vida social. Em um patamar mais 

elevado, os jogos desenvolvem a autonomia, a liderança, a reflexão e a abstração. 

Desse modo, é necessário ter um olhar claro de que o uso dos jogos em determinada 

idade não pode representar uma atividade separada da realidade em que os alunos 

estão inseridos, lembrando que o professor deve desempenhar um papel fundamental 

na produção dos jogos para que os mesmos atinjam os objetivos propostos. 

 Quando o docente propõe trabalhar com jogos na sala de aula, deve ser feita 

uma investigação sobre o tipo de jogo a ser aplicado, para que este não torne uma 

simples diversão e sim uma forma recreativa de se aprender os conteúdos aplicados 

pelo professor. 

 Os jogos são ações que desenvolvem a competitividade, e que apresentam 

discussão no grupo sobre as regras e as opiniões coletivas e individuais. Assim sendo 
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o jogo nas aulas de Matemática tem como função não só trazer o conteúdo 

matemático para a realidade do discente, como também de criar a interação de alunos 

tímidos com o restante da turma, permitindo o crescimento da cognição atrelado ao 

crescimento afetivo destes. 

 

2.4. A utilização do jogo no Ensino da Matemática 

 

 Lecionar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, a inovação de resolver 

problemas através de escolhas que aumentem a criação para a aprendizagem, 

crescendo a socialização e aumentando as interações do discente com seus pares. 

 

A análise dos novos elementos incorporados ao ensino de matemática não 
pode deixar de considerar o avanço das discussões a respeito da educação 
e dos fatores que contribuem para uma melhor aprendizagem. O jogo 
aparece, deste modo, dentro de um amplo cenário que procura apresentar a 
educação, em particular a educação matemática, em bases cada vez mais 
científicas [...] (MOURA, 1996, p.76). 

 

  

A utilização de jogos e desafios no Ensino da Matemática tem como finalidade 

fazer com que os alunos gostem de estudar essa disciplina, mudando a costumeira 

da classe e ativar o interesse dos envolvidos. Através dos jogos, é concedido ao aluno 

fazer da aquisição um processo atrativo e até recreativo. Para isso, eles devem ser 

manuseados para remediar as lacunas que se produzem na atividade escolar 

diariamente. 

 Para que os jogos assumam papel didático, estes requerem um plano de ação 

que permita o estudo de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral, 

devendo ser utilizados para inserir ou sazonar conteúdos e aprontar o discente para 

enraizar os itens já trabalhados. É preciso ser preparado e escolhido com sigilo para 

levar o aluno a adquirir conceitos de matemáticos de relevância. 

 Assim sendo, o docente utiliza os jogos não como instrumentos divertidos na 

aprendizagem, mas como dinamizadores da mesma, colaborando para trabalhar 

bloqueios que os estudantes apresentam em relação a alguns assuntos da 

matemática. 
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2.5. Os jogos facilitando nas dificuldades 

 

 Os jogos são apresentados com objetivos, faixa etária, equipamento e técnicas 

para que o professor possa sistematizar seu trabalho, agregando conteúdos escolares 

ao aperfeiçoamento das áreas afetivas, raciocínio e instigador do desenvolvimento do 

aluno colocando-o como parte ativa no processo de construção do conhecimento. 

 Alguns jogos, por exemplo, propõem-se a estimular o raciocínio lógico e a 

criação de métodos, refletindo, gerando hipóteses, aplicando-as e verificando os 

resultados, essas etapas de algumas ações colocam o aluno, de forma lúdica, em 

influência com a realidade, organizando-o para as situações-problemas, antecipar, 

computar e ajustar estratégia são aspectos de argumentos fundamentais para o 

aumento da visão de mundo do indivíduo, de acordo com (LOPES, 2000, p. 44) “a 

criança precisa ter oportunidade para vivenciar situações que exijam essas 

habilidades, a fim de se habituar a elas e poder coloca-las em prática quando houver 

necessidade, em diferentes situações na vida”. 

 As atividades criativas que permitem ao estudante soltar a imaginação, 

conceber coisas diferentes, buscar respostas por caminhos variados e ainda arriscar 

movimentos não habituais, por meio de jogos que incentivam a criatividade, sendo a 

tarefa do docente neste contexto a de dar terreno, dar autorização, sem exigência de 

“errado ou certo” mal colocadas, que podem atrapalhar as manifestações, impedindo 

as crianças de procurarem respostas. 

 Do mesmo modo, o progresso da competência da atenção e centralização, 

também pode ser ampliado com a utilização de jogos. 

 

Para isso, a sensibilização prévia pode motivar a criança e despertar 
o interesse para a atividade na qual se encontrará. É possível exercitar 
essa habilidade por meio de tarefas que exijam um grau cada vez mais 
de atenção, para que a criança se acostume a trabalhar com a atenção 
seletiva como ato volitivo. (LOPES, 2000, p. 43-44). 

 

 Por intermédio dos jogos pode-se fazer com que o aluno se arrisque a fazer a 

sua parte sozinho e ser responsável por suas escolhas e atos. No desempenho com 

jogos matemáticos, os discentes podem experimentar, perder, transcrever, produzir, 

distender planos, e isto aumentará sua autoconfiança, revelando que é preparado. 

 A utilização dos jogos também pode auxiliar na dificuldade de honrar os limites. 
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As definições básicas da vida vão sendo descobertos conforme a criança vai se 

moldurando e acertando com os princípios colocados para a realização de uma tarefa. 

Essa situação lúdica é conduzida para as situações da vida real.   

 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 Este estudo - realizado com alguns discentes do Ensino Fundamental, do 

Colégio Estadual Fernando Spínola, na cidade de Vitoria da Conquista, durante o 

desenvolvimento da disciplina Estágio Supervisionado I e II - desenvolveu-se por meio 

de métodos qualitativos. 

Sabemos que o estudo da Matemática está sendo discutido em várias 

pesquisas, mas neste trabalho especificamos a utilização dos jogos como ferramenta 

deste ensino, priorizando o raciocínio lógico.      

Durante a realização dos jogos nas aulas as quais ministrei, iniciei a 

pesquisa dando sugestões, fazendo perguntas e até jogando com os alunos. Em 

momento algum, fiquei à parte do trabalho, como mero observador, e busquei na 

medida do possível criar situações ideais aos objetivos de pesquisa. As questões e 

as hipóteses surgiram ao longo do processo. 

Os jogos utilizados constituíram-se, essencialmente, em jogos estratégicos 

e geométricos para um ou mais jogadores. Um aspecto a ser destacado é que o 

fato deles terem implícitos alguns conceitos matemáticos, não significou que eu 

tinha por objetivo ensinar tais conceitos, pois, o que estava sendo observado era o 

raciocínio e a percepção que os alunos demonstravam perante o jogo. Ao final das 

aulas, cada aluno recebia uma folha em branco para colocar sua opinião em 

relação a aula aplicada. 

Os trabalhos com jogos aparecem como amplos aliados na busca do 

estudante a tomar gosto por estar na escola, pois com o lúdico, o docente não 

ensina, mas ajuda o aluno a encontrar uma via por meio da criatividade, da 

invenção e da tomada de ação para encontrar os objetivos desejados, bem 

diferente da matemática cheia de recursos e fixação, que não exige do estudante 

o raciocínio próprio, conduzindo-os a solucionar os exercícios muitas vezes sem 

entender o que está resolvendo. 
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3.1. Uma experiência com Jogos Estratégicos e Geométricos 

 

  Depois de relatar sobre os jogos de uma forma geral, neste capítulo vamos 

apresentar toda parte prática do trabalho, os jogos que foram trabalhados e a 

observação dos dados retirados do contato direto com os discentes. 

 

3.2. Jogos que foram aplicados na sala de aula 

 

 

• Pega varetas 

 

 Descrição: 

 

 Este material pode ser usado para trabalhar com a operação de adição de 

números inteiros, pois para cada cor de pega varetas representa uma pontuação 

diferente, ou seja, 

 A cor verde vale 5 pontos; 

 A cor amarela vale 10 pontos; 

 A cor azul vale 15 pontos; 

 A cor vermelha vale 20 pontos; 

 E a cor preta vale 50 pontos. 

 

 Regra do Jogo: 

 

 Junta todos os palitos, apoia um dos lados do palito sobre a mesa e solta para 

que se espalhem de uma só vez, o primeiro jogador deve levantar um palito de cada 

vez sem mover os outros, caso mecha algum palito passará a vez para o próximo 

jogador, cada cor de palito equivalem a pontos diferenciados, o jogador que retirar o 

palito preto poderá usá-lo para remover os demais palitos, ganhará o jogo quem fizer 

maior pontuação. 

 É importante neste jogo que o aluno faça os cálculos das peças que ela retirou, 
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sendo este material é excelente para estimular o trabalho com cálculo mental. 

 

 Figuras 1: Pega varetas                             Figura 2: Aplicação do jogo Pega varetas                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                                                                            

Fonte: Arquivo  

 

• Bingo de Revisão 

 

 Descrição: 

 

 O bingo tem como objetivo desenvolver o raciocínio lógico dos discentes, fixar 

conteúdos matemáticos trabalhados, desenvolver sua concentração, promover a 

interação e melhorar o desempenho nas atividades. 

 

 Regras do Jogo: 

 

 Cada aluno/a recebe uma cartela, o professor lerá as questões que contém 

nas fichas, e o jogador marca em sua cartela as respostas que possuir. O docente 

determina o tempo que aguardará até a resolução do cálculo. Ganhará o aluno que 

preencher primeiro toda a cartela. 
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B  I  N  G  O 

+26 +421 +16 

-9 +601 -1 

-18 -24 -21 

 

Figura 3: Aplicação do bingo 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

• Tangran 

 

 Descrição: 

 

Tangram é uma corrupção da palavra inglesa obsoleta “Tangram” que significa 

um puzzie ou quinquilharias.  

Outros afirmam que é originária da tribo Tanka. As pessoas desta tribo da China 

eram grandes comerciantes envolvidos no comercio do ópio e quando eram visitados 

pelos mercadores ocidentais eram entretidos pelas medidas Tanka com este quebra-

cabeça. 

E ainda outra história conta que o Tangram foi inventado por um homem 
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chamado Tan enquanto tentava consertar os pedaços quebrados de um azulejo de 

porcelana. Na Ásia, é conhecido por “Sete pratos da sabedoria”. 

A sua simplicidade e capacidade de representar uma tão grande variedade de 

objetos e, ao mesmo tempo a dificuldade em resolvê-los, explica um pouco a mística 

deste jogo. O importante para se jogar Tangram é possuir imaginação, paciência e 

criatividade. Reconstituir algumas formas pode parecer impossível. Mas ao passar por 

outras mais simples, a solução pode aparecer. 

Este quebra-cabeça contém sete peças, cortadas a partir de um quadrado. 

Você pode formar milhares de formas, mas lembre-se de que as peças não podem 

ser sobrepostas e todas devem ser usadas. 

 

Regras do Jogo: 

 

O jogo é constituído de 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos 

pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Assim, o objetivo deste jogo é construir uma 

grande variedade de figuras a partir das 7 peças do tangran. 

 
Figuras 4 e 5: Aplicação do Tangram 

                

                                            Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

• Quadro Jogo 

 

 Descrição: 
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 O objetivo desse jogo é trabalhar os conteúdos trabalhados em sala e com 

aplicação desse jogo o aluno fixa melhor os assuntos. 

 

 Regras do Jogo: 

 

  Cada grupo escolhe um envelope, o professor abre o envelope escolhido e tira 

a pergunta sobre os conteúdos trabalhados em sala. Cada componente do grupo 

resolve o problema no tempo determinado pelo docente, assim que terminar o tempo 

um componente do grupo fala em voz alta a resposta e os outros grupos que também 

tem que solucionar o problema responde se estar certo ou errado, se estiver certo 

continua e errado passa a vez para outro grupo. Os envelopes contêm também 

prendas, ou seja, os componentes do grupo se tirar deve usar nariz de palhaço, 

mascara, isso faz com que o ambiente fique mais extrovertido. 

 

Figura 6: Aplicação do quadro jogo 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

• Buracos no Caminho 

 

Descrição: 
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Esse jogo tem como objetivo equacionalizar situações-problemas, criar estratégias 

para vencer o jogo e fixar os conteúdos. 

 

Regras do Jogo: 

 

O professor apresenta a trilha no quadro. Cada grupo ganha uma ficha em 

branco para criarem a sua marca, ou seja, um nome para o grupo. Posicionam sua 

ficha no local da saída. Cada grupo, na sua vez escolhe o caminho que quer seguir: 

para frente, para esquerda, para direita, em diagonal para esquerda ou em diagonal 

para direita, dizendo a cor da posição que quer ocupar. Ao deslocar-se para uma nova 

casa, o professor tira a ficha do envelope e mostra o que o grupo deverá fazer: se tiver 

um buraco, o grupo volta para o início da trilha, se tiver um número lê a situação-

problema que está na ficha correspondente aquele número, dando um tempo para o 

grupo resolver. Se o grupo acertar, fica nessa nova posição, se o grupo errar, 

permanece na posição anterior e o primeiro grupo que acertar avança uma casa para 

frente sem precisar tirar a ficha que fica dentro do envelope. Uma vez tirada a ficha 

do envelope ela não volta para dentro. Isso de certa forma facilita, pois, quando o 

grupo avançar para uma posição já revelada, ele não precisará resolvê-la. Ganhará o 

jogo quem alcançar primeiro a chegada. 

 

Figura 7: Jogo Buracos no caminho 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

4.1. Desenvolvimento e Contexto 

 

 A pesquisa foi realizada nas turmas do 6º ano ao 9º do Ensino Fundamental 

durante o Estágio Supervisionado I e II. Para o desenvolvimento do nosso estudo, 

foram adotados diferentes jogos com os exercícios impressos e questões do livro 

didático. De todas as atividades desenvolvidas, os jogos tiveram um melhor resultado, 

pois os problemas solicitados estimulavam os discentes, incitaram a curiosidade e o 

espirito investigativo, auxiliando-os a progredir seu raciocínio lógico e a eficácia de 

desenvolver estratégias. 

 A utilização de jogos nas aulas de Matemática tem sido cada vez mais acolhida 

e explorada, possibilitando aos alunos uma visão diferenciada sobre essa disciplina 

sem tanta hesitação em avalia-la, pois desde de novos convive com os números na 

sua vida social, de forma concreta, enquanto que no meio escolar, a subjetividade dos 

números em relação as atividades aplicadas nas aulas de matemática, se afasta cada 

vez mais do seu aprendizado prévio. Portanto o jogo, neste trabalho, mostrou que é 

um fator eficaz para o processo ensino aprendizagem, visto que os problemas 

desenvolvidos proporcionaram momentos relevantes de aprendizagem, enriquecidas 

por debates e observações adequadas à complementação do estudo dos conteúdos 

trabalhados em cada turma. 

 A seguir apresentaremos alguns exercícios resolvidos na sala de aula. 
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Figura 8: Alunos do 7º ano resolvendo as questões do bingo revisão 

 

 

                           Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Pedras cantadas no “Bingo Revisão” 

 

1) Calcule:  9⁰ 

 

2) Calcule: 0⁶ 

 

3) Aplicando as propriedades da potenciação transforme 8⁵: 8³ 

 

4) Aplicando as propriedades da potenciação transforme 7⁵ x 7⁴ 

 

5) Aplicando as propriedades da potenciação transforme (13²)⁶ 

 

6) Calcule: 5⁴ 
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B  I  N  G  O 

+1 +26 7⁹ 

7/3 -9 M 

R -18 +8 

 

O bingo revisão com questões sobre assuntos trabalhados pelo professor 

regente, foi aplicado durante o período de co-participação em um Colégio Estadual na 

cidade de Vitória da Conquista no bairro Patagônia. A turma do 7ª ano A possui 21 

alunos, 12 do sexo masculino e 09 do sexo feminino. As primeiras informações sobre 

os alunos foram adquiridas através de conversas informais com o professor regente, 

segundo ele, a maioria deles é repetente com formação na disciplina Matemática 

deficiente o que dificulta o avanço do trabalho e o cumprimento de algumas atividades; 

são dispersos e dão pouca importância ao estudo, apresenta alto nível de frequência, 

porém possui um baixo desempenho nas provas. O emprego do bingo ocasionou 

grande impacto na sala de aula. Todos adoraram a tarefa e a participação foi intensa, 

minha única preocupação foi a de evitar o barulho que os discentes estavam fazendo 

no desenvolvimento da atividade, para isso tive que chamar a atenção de alguns. O 

bingo termina com um aluno ganhador, percebi que ficou muito contente com o prêmio. 

 O restante da turma ficou triste por não ter ganhado, mas eles não sabiam da 

surpresa, assim que terminou o bingo foi distribuído ao restante dos discentes ovos 

de páscoa. Segundo os alunos essa aula foi maravilhosa e era perceptível nos olhos 

de cada um a alegria de estar ali naquele momento. 

 O trabalho com jogos permitiu uma constante observação dos erros e acertos 

e do desenvolvimento de cada aluno durante as etapas do processo. Os jogos não 

são, por natureza, objetos de avaliação, foram estratégias que forneceram ao 

professor e também aos discentes a possibilidade de analisar e acompanhar o 

rendimento da aprendizagem. 
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Figura 9: Alunos do 9º ano resolvendo questões do quadro jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Algumas questões do quadro jogo: 

 

1) Calcule, usando o quadrado da soma ou da diferença de dois números: 

a) (x + 4) ² =  

b) (2a + 3)² = 

c) (xy – x)²= 

d) (6a – 2b)² = 

e) (x3 + x²) =  

 

2) Usando a regra do produto da soma pela diferença de dois termos, calcule: 

a) (x + y) (x – y) = 

b) (a + 2) (a – 2) = 

c) (3x² + x) (3x² - x) = 

d) (x² + y²) (x² - y²) = 

 

O jogo "Quadro jogo” foi aplicado no 9º ano em um Colégio Estadual na cidade de 

Vitória da Conquista no bairro Patagônia. Nessa turma, o conteúdo Produtos notáveis 

e Fatoração de Polinômios foi revisado por intermédio do jogo, o resultado foi 

maravilhoso, pois os alunos com dificuldades puderam discutir com os outros colegas 

do grupo para resolver as questões solicitadas, essa interação ajudou no 

esclarecimento de boa parte das dúvidas sobre o conteúdo; além da diversão que 
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ocorreu durante a aula devido as diversas prendas que tinham no quadro jogo.  

 

Figura 10: Aluna do 9º ano pagando a prenda 

 

                                Fonte: Arquivo pessoal 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das atividades desenvolvidas, ficou evidente que no processo ensino-

aprendizagem o aluno não é um repositório de informações e sim agente da 

construção de seu próprio conhecimento e que o papel do professor deve ser não o 

de ensinar, mas o de facilitador da aprendizagem e que para a falta de interesse dos 

alunos é necessário desenvolver uma prática pedagógica pautada na 

interdisciplinaridade e na contextualização.  

 Esse trabalho teve como foco principal analisar a importância dos jogos 

pedagógicos na sala de aula e a capacidade de cada turma durante o Estágio 

Supervisionado I e II nas resoluções de questões. Observou-se que além da atenção 

e da estimulação individual de cada aluno, existiu uma aproximação contínua dos 

discentes mais tímidos, o que favoreceu para um desempenho do todo, pois as 

atividades foram aplicadas em um ambiente animado e afetuoso, ajudando para a 

coletivização e o compartilhamento de assuntos entre os colegas de turma, através 

dos jogos os alunos verificaram que a Matemática ensinada no quadro não se separa 

muito da vida real, isso faz com que o educando adquira segurança na sua eficiência 

de assimilar os assuntos matemáticos. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNS: 

Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que 
eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso é 
importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao 
professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes 
jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. (PCN, 1997, 
p. 48, 49) 

 

 Para o docente os jogos no ensino da Matemática são de fundamental 

importância como recurso metodológico diversificado, pois além de ser um método 

acessível é um sistema com sua eficácia comprovada quando bem usada. 

 Este trabalho contribuiu para enriquecer o meu aprendizado, visto que pude 

verificar que é possível tornar a Matemática mais agradável e menos tediosa para os 

alunos, além de permitir que eles aumentam o seu raciocínio com atividade dinâmica 

e organização do raciocínio matemático. Foi encorajado neste trabalho o uso do jogo 

durante as aulas de matemática, com o objetivo de ajudar na aprendizagem, tornando 

proficiente e flexível para o discente, além de transferir instantes de animação, lazer 

e abranger pela ação lúdica que o jogo representa. 
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