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No presente trabalho, objetivamos apresentar uma série de argumentações 

de validade sócio-histórico-filisófico-científicas para defender o uso de jogos no 

contexto do ensino-aprendizagem de matemática. A pertinência deste trabalho consiste 

no fato de que o uso de jogos vem sendo bastante difundido no contexto da Educação 

Matemática pelo seu aspecto lúdico, o que consideramos requerer o reforço de 

argumentações de outras naturezas. Para isso lançamos mão dos princípios filosóficos 

que norteiam o pensamento matemático, estabelecemos um paralelo entre a criação de 

jogos e problemas matemáticos recreativos e a produção de diferentes ramos do 

conhecimento matemático em todos os níveis, e buscamos depoimentos de estudiosos de 

várias áreas do conhecimento. Finalmente, convidamos os professores e pesquisadores 

de matemática a refletir sobre sua atividade no sentido da inserção, em alguma forma 

de atividade, de jogos matemáticos. 

 

A história do jogo se confunde com a história do próprio homem. Em outras 

palavras, o que constatamos é que jogo, civilização e cultura têm caminhado juntas na 

maioria das fases históricas da existência humana. 

Como a cultura pressupõe sempre a sociedade humana, mesmo em 

definições menos rigorosas, o jogo se torna fato mais antigo que a mesma. O jogo é 

mais que fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico, pois ultrapassa os limites da 

atividade puramente física ou biológica, e se torna uma função significante por encerrar 
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determinado sentido. Este contém algo que transcende as necessidades imediatas da 

vida, o que implica um elemento não material em sua essência. 

Essas considerações iniciais levam a pensar no quanto o jogo está arraigado 

na civilização humana. Registros dessa ligação vêm de longa data; os estudiosos têm 

feito referências ao jogo ainda na época das tumbas dos faraós, ligados ao mistério, ao 

desconhecido, ao sobrenatural. 

HUIZINGA (1980) escreveu uma grande obra filosófica, na qual objetivou 

integrar o conceito de jogo no de cultura, procurando determinar até que ponto a própria 

cultura possui caráter lúdico; nele buscou mostrar, do ponto de vista filosófico – muito 

mais que psicológico ou antropológico – os elementos lúdicos presentes nas principais 

atividades de uma sociedade, inseridos na cultura. Para ele, “o jogo é anterior à cultura, 

pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe a sociedade humana; 

mas os animais não esperaram que os homens o introduzissem nas atividades lúdicas. É-

nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou 

característica essencial alguma à idéia geral de jogo.”(p. 12). 

Assim, o jogo está fortemente ligado ao conhecimento. É no domínio do 

próprio espírito humano – o do conhecimento e da sabedoria – que encontramos 

semelhanças nos costumes agonísticos entre as culturas de forma mais impressionante. 

A relação do conhecimento com as características do jogo pode ser identificada na 

seguinte argumentação: o conhecimento é para o homem primitivo uma fonte de poder 

mágico, pois todo saber é saber sagrado; esta sabedoria é exotérica capaz de fazer 

milagre, pois todo conhecimento está ligado à ordem cósmica; esta ordem, decretada 

pelos deuses e conservada pelo ritual de preservação da vida e salvação do homem está 

salvaguardada no conhecimento das coisas sagradas, seus nomes secretos e na origem 

do mundo. Os desafios, enigmas, as adivinhações são elementos fortemente presentes 

nos mais conhecidos e preciosos livros do conhecimento. O conhecimento nesses casos 

dá uma posição de superioridade ritual independente da condição social na cultura em 

questão. 

Vemos freqüentemente o uso dos termos jogo, brincadeira, competição, 

lúdico, serem usados, ora em caráter de igualdade, ora separadamente, algumas vezes, 

equivalendo jogo a brincadeira. Durante muito tempo, porém, o jogo não foi estudado 

cientificamente, devido à dificuldade de levar em conta todos os seus aspectos com uma 

teoria suficientemente ampla, e que ao mesmo tempo permitisse a precisão requerida 

pelo processo de investigação científica. Hoje, apesar de perdurarem as controvérsias, as 



Anais do VIII ENEM – Comunicação Científica 
GT 7 – Formação de Professores que Ensinam Matemática 

3 

componentes lúdicas e não-lúdicas dos diferentes fatos observados pelos estudiosos das 

diferentes áreas já podem ser distinguidas com maior grau de clareza. Vários deles 

contribuíram de maneira essencial ao longo dos séculos XIX e XX para a compreensão 

do significado e da importância do jogo para a formação do indivíduo. 

Assim, a Psicologia e a Fisiologia procuram observar, descrever e explicar o 

jogo no comportamento dos animais, procurando atribuir-lhe através de sua natureza e 

do seu significado, um lugar no sistema da vida. 

Quanto à primeira, as pesquisas sobre o jogo seguem três tendências: a 

behaviorista, que estuda a relação existente entre o brinquedo e o comportamento da 

criança – BONTEMPO (1970 e 1972), ROSAMILHA (1979); a psicanalítica, que 

estuda a função simbólica do brinquedo e seu papel nas fantasias infantis, o que justifica 

o enfoque no jogo livre: FREUD, que vincula o jogo à expressão dos instintos, mais 

concretamente, ao instinto do prazer, seguido por KLEIN (1932), ERIKSON (1950), 

WINCOTT (1971), ABERASTURY (1972) e BETTHLHEIM (1988) e a cognitivista, 

que se preocupa em investigar as influências das atividades lúdicas no desenvolvimento 

mental do ser humano – PIAGET (1976), VYGOTSKY (1978), SAXE (1986), entre 

outros. 

Muitos são os psicólogos, biólogos e educadores que têm tido como objeto 

de estudo e interesse o papel do jogo no desenvolvimento da criança; SPENCER (1855) 

considera o jogo como resultado do excesso de energia acumulada, e GROOS (1898) 

associavam o jogo fundamentalmente à condição humana, referindo-se ao jogo na 

Biologia como um aspecto de necessidade enquanto instinto, e na Psicologia como um 

ato voluntário; CLAPARÈDE (1916 e 1930) enfatiza a importância do papel 

desempenhado pelo jogo, num terreno comum entre a Pedagogia e a Sociologia, como 

motor de auto-desenvolvimento, logo como método natural de educação enquanto 

instrumento de desenvolvimento; CHÂTEAU (1987), em seu estudo, intitulado 

“L’enfant et le jeu”, constatava e apontava o papel primordial do jogo na formação da 

criança e do adulto. CHOMSKY (1957) estudou a semelhança entre a linguagem e a 

ciência. Para ele, quando a criança brinca, a linguagem se desenvolve rapidamente, por 

dois motivos: o primeiro é que o domínio semântico no qual se formula o jogo é 

altamente restrito e bem compreendido ou conceptualizado pela criança. A outra razão é 

que os jogos infantis, como o de esconde-esconde, esconder-achar, construir-

desmanchar permitem um alto grau de predição na ordem dos eventos (como início, 

meio e fim); nesta linha, BRUNNER (1986), que considera o jogo infantil estimulante 
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na criatividade no sentido de conduzir à descoberta da regra, enfatizando o jogo 

enquanto atividade lúdica, como fator acelerador da aprendizagem da língua materna. 

Juntando a isso o forte sentido semântico dos episódios que compõem a brincadeira, 

associadas às vocalizações iniciadas pela mãe para caracterizar as situações, a criança 

aprende facilmente a linguagem. 

No contexto pedagógico, MACHADO (1992) faz uma análise do papel do 

jogo nas atividades pedagógicas em três dimensões: a lúdica, que enfatiza o 

divertimento, as estratégias de vitória; a cognitiva, convergindo para os conteúdos 

específicos e formação de conceitos e fixação de técnicas operatórias, e a social, que 

compreende os fenômenos da comunicação e os conflitos sócio-cognitivos. Diz 

MACHADO: “O jogo tem dois aspectos que contribuem para a caracterização de sua 

dimensão alegórica, que dizem respeito à aceitação de desafios em conteúdos escolares, 

sobretudo nas avaliações, e ao desenvolvimento em sentido amplo da capacidade de 

projetar.” (p. 40-41). Essa dimensão pode ser, segundo ele, “a única via para a 

compreensão do fascínio exercido, em todas as épocas e culturas, pelas atividades 

esportivas; assim, em outro nível, pelas loterias em suas múltiplas versões.” (p. 161). 

Prossegue, salientando ainda a dimensão alegórica do jogo, e aponta inclusive para uma 

reflexão sobre a idéia, presente no senso comum e mesmo de alguns filósofos, segundo 

a qual a vida seria um “jogo continuado ou uma extensa metáfora.” (p. 163). 

BROUSSEAU (1986), um dos principais nomes da escola francesa 

conhecida como Didática da Matemática, propôs, dentro de sua teoria de situações 

didáticas, um modelo de aprendizagem em matemática baseado em metáfora de jogo. 

Assim, o contato do aluno com o conhecimento matemático dar-se-ia num jogo entre ele 

e o meio didático, onde a cada jogada do aluno corresponderia uma reação desse meio. 

Atualmente, no contexto da prática educacional, o emprego dos jogos e artefatos 

didáticos tem sido recomendado e difundido como uma das alternativas de ação, 

adotada pelos professores de matemática, a fim de ajudar a tentar superar a crise do 

ensino da qual se fala no contexto escolar. 

Como pudemos ver, o jogo tem presença definitiva na sociedade, e está 

profundamente ligado à existência humana, se constituindo em atividade fundamental 

exercida pelo indivíduo. Sendo a educação reconhecidamente essencial no 

desenvolvimento de toda sociedade, jogo e educação devem estar inevitavelmente 

ligados. Conseqüentemente, a existência de estudos e reflexões sobre o papel do jogo no 

desenvolvimento do indivíduo em geral e na educação em particular. Não podemos 
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esquecer que os maiores pensadores, desde Platão até Schiller, desde Comenius até 

Rousseau, todos apontavam o jogo como um método bastante adequado à aprendizagem 

da criança, idéia essa que perdura até os estudiosos de nossos dias. 

Desde a Antiguidade, em diversos jogos, a mobilização das diversas 

habilidades matemáticas era essencial para o seu desenvolvimento pleno. A essas 

atividades vamos chamar de jogos matemáticos. Assim, podemos chamar de jogos 

matemáticos em geral os jogos que necessitam essencialmente as habilidades 

matemáticas (lógica, concentração, memória, raciocínio rápido, percepção de formas e 

tamanho, etc.) e/ou cálculos matemáticos. No contexto matemático, retomando 

brevemente a discussão de HUIZINGA, a competição com sentido de jogo também se 

faz presente desde a Antiguidade. No caso da competição, mais uma vez remontamos ao 

contexto da matemática, quando em alguns povos primitivos, para resolver alguma 

disputa judicial, são realizadas competições cujos argumentos deveriam ser 

apresentados em forma de música, que às vezes assumiam forma de enigmas a serem 

decifrados pela parte oponente. Na tentativa de libertar a eloqüência jurídica do caráter 

lúdico, esforços foram feitos na ocasião da entrada do estoicismo no panorama, 

precedido por Rutilus Rufus, sem sucesso. Também na matemática, observamos uma 

preocupação muito antiga com a utilização de jogos na aprendizagem, e o hábito ainda 

mais antigo que os matemáticos tinham de dedicarem horas de seu tempo a se 

deleitarem com as diversões matemáticas. Cabe aqui citar GUZMÁM: “O jogo e a 

beleza estão na origem da matemática. Se os matemáticos de todos os tempos passaram 

tão bem jogando e contemplando o jogo e a ciência, por que não aprender e comunicar 

através do jogo e da beleza? (GUZMÁN, 1986, prefácio). TAHAN, citado por 

SANTOS1, também Era um dos estudiosos e adeptos da utilização do jogo no ensino de 

matemática. Para ele, o jogo “faz com que o aluno sem aptidão para a matemática passe 

a gostar dela.” Conclui SANTOS: “Assim, o poder de motivação e o poder de 

integração da técnica de jogos deveriam interessar positivamente ao ensino de 

matemática.” (SANTOS, 1979, p. 1). 

Alguns levam mais adiante esse entusiasmo, como vemos na afirmação de 

G. G. HARDY, citado por MEDEIROS (1973): “A matemática é mais do que qualquer 

outra arte ou ciência, um jogo para pessoas jovens.”(s. p.). Neste sentido, a matemática 

seria, segundo POINCARÉ, um jogo cujas estruturas são as formas das relações 

estabelecidas com os objetos matemáticos, na busca do formalismo puro. Segundo 
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POINCARÉ, citado por SANTOS, “ao se modelar o pensamento matemático, não se 

cogita do significado, do conteúdo desses objetos.” (SANTOS, 1979, p. 2). 

Comparando no jogo o aspecto das regras e a tomada de decisões à 

resolução de problemas, com os conceitos anteriores e a escolha das premissas para o 

desenvolvimento dessa resolução, podemos observar uma semelhança entre os 

elementos, definições e procedimentos de raciocínios entre o jogo e a resolução de 

problemas. Em primeiro lugar, notemos as muitas semelhanças entre as heurísticas de 

jogo e a de resolução de problemas, apontadas por KRULIK & RUDNICK(1980). 

Primeiramente, as etapas da resolução de problemas são compreensão do problema, 

elaboração de um plano de resolução, execução do plano elaborado e retrospecto ou 

avaliação dos resultados. No jogo, tenta-se ler e compreender as regras, em seguida 

tenta-se identificar se esse jogo não já é semelhante a algum previamente conhecido, 

analisando as possibilidades de estratégias, depois executa-se a estratégia desenvolvida, 

avaliando até que ponto ela consegue controlar os movimentos do adversário, e 

finalmente verifica-se se a estratégia funcionou, ou seja, produziu uma vitória. Quanto a 

esses aspectos, as situações de jogo podem ajudar o aluno a refletir, analisar e tomar 

decisões frente a diversas possibilidades de ação permite acumular resultados cognitivos 

relacionados com os objetivos educativos do jogo e ajuda a desenvolver a memória e o 

cálculo mental. O jogo, porém, é mais dinâmico, o que lhe imputa algumas diferenças 

com relação ao processo de resolução de problemas. MOURA (1991) estabelece as 

diferenças e semelhanças que podem ocorrer. 

Quanto às semelhanças, em primeiro lugar, só haverá jogo se o indivíduo 

sentir vontade de jogar, isto é, sentir-se desafiado pela situação apresentada, e o 

problema só é problema se o for para o indivíduo, isto é, se ele se sentir desestruturado 

psicologicamente; no jogo, o conflito é gerado por uma situação externa, que é a 

competição como o problema, cuja situação externa geradora do conflito é justamente 

resolvê-lo; finalmente, as fases que se estabelecem no jogo como elementos de ensino 

são o jogo desencadeador, reinvenção do jogo e a descoberta das estruturas, 

correspondentes a problema desencadeador, construção do conceito e aplicação do 

conceito, na resolução de problemas. Quanto às diferenças, o jogo é predominantemente 

coletivo, predomina muita interação entre os sujeitos, as regras são descobertas 

coletivamente e envolve brincadeira, ao contrário do que acontece na maioria das vezes 

na resolução de problemas. Esses aspectos fazem o jogo superar a condição de problema 
                                                                                                                                                                          
1 TAHAN, Malba. Didática da Matemática. Vol I. São Paulo: Saraiva, 1962. 
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enquanto é dinâmico, limitado pelas regras, e dependente da ação do adversário, num 

ambiente de troca entre eles. 

Dentro deste contexto, está uma classe especial de problemas: as recreações 

matemáticas. Do ponto de vista histórico, existem registros de sua existência desde os 

papiros até hoje. Do ponto de vista matemático, se destinavam a atividades de 

matemáticos que se inseriam no conceito de jogo, mas com o desenvolvimento que 

mantém o rigor matemático. Na atualidade, o que se observa nas ciências em geral é 

uma tendência para a aceitação do conceito que o conhecimento da natureza 

fundamental do mundo material só vem via estudo da organização subjacente de suas 

formas ou ondas. Assim, as posições da ciência contemporânea estão próximas às da 

geometria nas culturas antigas, que examinavam o mundo à luz das metáforas da 

geometria e da música. Por exemplo, para o professor Amstutz do Instituto de 

Mineralogia da Universidade de Heildeberg, “a ciência da harmonia musical é segundo 

estes termos (a correspondência entre ondas da matéria e os intervalos de instrumentos 

como harpa e guitarra) praticamente idêntica à ciência da simetria dos cristais.” 

(LAWLOR, 1996, p. 4). 

Como sabemos, as informações confiáveis mais antigas sobre o surgimento 

da matemática das quais se tem notícia vêm da região dos Rios Nilo, Eufrates e Tigre. 

Assim, na Mesopotamia se desenvolveu a escrita cuneiforme – barro cozido e modelado 

em forma de cunha sobre o qual eram feitos os registros – no Egito destacam-se os 

papiros – que eram tiras de couro sobre as quais eram feitas as gravações, em geral na 

forma de hieroglifos. Seus conhecimentos de maior destaque eram a Astronomia, o 

calendário, os números naturais e as frações. Mais ainda, parece ser aritmética aplicada. 

Em suas religiões encontrava-se fortemente a magia, a qual também se incorporava às 

concepções de número e forma, dada a existência na época de mágicos e figuras 

mágicas. 

Os problemas recreativos existem desde o documento mais antigo 

conhecido, que é o Papiro Rhind. Datado de 1650 aC, mas declaradamente ter sido 

copiado pelo seu autor, o escriba Ahmes, de um documento 200 anos mais antigo. AS 

recreações ocorreram ainda em antigas produções e manuscritos como a Antologia 

Grega de Metrodorus; o problema das travessias por Alcuíno de York; o problema do 

bambu quebrado pelos chineses, e assim por diante. Observa-se ainda que a discussão e 

o rigor das soluções apresentadas ao longo do tempo tendem a refletir o rigor da época.  



Anais do VIII ENEM – Comunicação Científica 
GT 7 – Formação de Professores que Ensinam Matemática 

8 

A partir do século XIV, com a difusão da imprensa na Europa, trabalhos manuscritos 

começaram a ser produzidos, em geral manifestando o desejo de desenvolver as mentes 

mais jovens e tornar o conhecimento matemático acessível a todos. O primeiro trabalho 

em matemática de cunho lúdico conhecido é o Nouvelle Arithmétique appliquée au 

commerce et a la marine mis en vers. De L. CHAVIGNAUD, datado de 1484. Depois 

vem o trabalho puramente sobre recreações matemáticas, a obra de GASPAR BACHET 

DE MERIZIAC, intitulada Problémes plaisant et délectables qui si font par les 

nombres. Posteriormente, destaca-se a obra de Ozanam, ampliada por Montucla, 

correspondendo a uma compilação do que havia sido feito até então sobre recreações 

matemáticas, com diferentes versões e comentários. 

Matemáticos famosos a partir do século XV, e posteriormente as criações 

das universidades e das sociedades matemáticas, produziram vários e fecundos 

trabalhos foram Leibniz, Leonhard Euler, Pierre de Fermat, Chrystian Huygens, 

Christopher Clavius, entre outros. 

 A busca de solução para várias das recreações propostas levou ao surgimento e 

desenvolvimento de novas teorias matemáticas e novos ramos, como a Topologia, a 

Teoria dos Grafos e a Criptografia. Neste contexto, alguns problemas insolúveis em 

determinadas épocas, passaram a ter solução ou ser comprovadamente insolúveis (como 

os três clássicos da Antiguidade), alguns paradoxos levaram a outras teorias ou vice-

versa, e os padrões de rigor gerados no contexto foram-se modificando até o estágio 

atual. 

Em suma, as recreações matemáticas, os jogos matemáticos foram feitos por 

matemáticos – ou estudiosos da matemática – discutidos por matemáticos e para 

matemáticos ou não matemáticos. O rigor da solução apresentada e os princípios de 

resolução seguem os princípios vigentes no contexto matemático, no que concerne à 

demonstração matemática. Assim, é no âmbito da matemática que está o lugar das 

recreações, e defendidas por tantos, matemáticos ou não, sempre positivamente, tudo 

leva a um avanço de que é legítima, oportuna e concernente o uso de jogos e recreações 

no ensino de matemática. Mais ainda, com os trabalhos já existentes a respeito, o 

professor de matemática já dispõe de elementos para começar a desfrutar das diversas 

vantagens da utilização do jogo no seu dia a dia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jogos matemáticos; história da matemática, recreações 

matemáticas 
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