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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é resultado de um minicurso que ministramos no 1° Colóquio de 

Matemática da FAER/Olímpia, em outubro de 2003. 

 O público alvo foram alunos de graduação do Curso de Matemática e do Curso 

de Pedagogia da FAER, mas tivemos também a participação de alguns professores da 

Rede Estadual da cidade de Olímpia, professores do Colégio “Ernesto Riscalli” e alunos 

do Ensino Médio da Escola “Capitão Narciso Bertolini”. 

 Vale ressaltar que a idéia de realizar esse minicurso aconteceu durante as aulas 

de Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática lecionadas no Curso de 

Pedagogia da FAER. Nossas alunas queriam mais informações sobre a metodologia de 

ensino e aprendizagem de matemática: jogos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Buscamos, em algumas fontes, quais eram as definições apresentadas por alguns 

autores sobre jogos. No Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira encontramos, 

entre outras, a seguinte definição: 1.”atividade física ou mental fundada num sistema de 

regras que definem a perda ou ganho”. Na Enciclopédia Larousse jogos significam 

“ação de jogar, brincadeira, divertimento, exercício ou divertimento sujeito a certas 

regras”. Riccetti, (2003, p.19) define jogo “como um fenômeno cultural com múltiplas 

manifestações e significados, que variam conforme a época e o contexto”. Nos 

Parâmetro Curriculares Nacionais de Matemática (PCN), o apontamento dado foi de que 

o jogo desenvolve o autoconhecimento- até onde se pode chegar- e o conhecimento de 

outros- o que se pode esperar e em que circunstância isso ocorre. 

mailto:dribortoli@zipmail.com.br


Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência 
GT 7 - Formação de Professores que Ensinam Matemática 

2 

 Todo esse levantamento foi feito para que construíssemos uma concepção sober 

jogos. Logo, essa ótica procura, no jogo, manifestações que nos auxiliem no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática. Entendemos que essa metodologia proporciona 

situações diferentes das habituais, desenvolvendo habilidades intrínsecas nas crianças, 

sem obrigações e imposições encontradas nas aulas tradicionais. 

 

O USO DE JOGOS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 Os jogos propiciam às crianças o desenvolvimento do raciocínio, a capacidade 

de concentração e a perseverança. Com o uso de jogos, a criança tem a necessidade de 

planejar e desenvolver estratégias para “se dar bem no jogo”, inclusive para ganhar o 

jogo. 

 Com os jogos, podemos propor “situações problemas”, que parece ser uma 

forma muito valiosa para a introdução de novos desafios. Além do desenvolvimento das 

habilidades apontadas anteriormente, os jogos despertam a curiosidade das crianças, 

aguçando o interesse pelo conhecimento, através da diversão. 

 Nessa linha de pensamento, buscamos vislumbrar quais ganhos podemos obter 

com o uso de jogos como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática. Dentre 

as várias vantagens obtidas falamos de três blocos apontados por Macedo (apud 

Emerique, 1999, p.190): 

 Afetivo: como regular o ciúme, a inveja e a frustração, adiar o prazer imediato, 

subordinar-se as regras, abrir-se para o outro, para o imprevisível. Nesse bloco, 

reconhecemos os ganhos emocionais que conseguimos através dos jogos. 

 Social: a necessidade da linguagem, de códigos, cooperação, da solidariedade, das 

relações interpessoais. 

 Cognitivo:  necessidade e possibilidade de construção de novos conhecimentos e 

procedimentos, de descobrir “erros” e de imaginar formas de superá-los, dentro de  

outros desafios.  

 

ALGUNS TIPOS DE JOGOS 

 Resta Um: Trata-se de um tabuleiro com cavidades e 32 peças para ocupá-las. É 

jogado por uma pessoa de cada vez, com o objetivo de fazer com que reste apenas 

uma peça sobre o tabuleiro. Este jogo requisita da criança o exercício de observação 

como condição para dominar melhor a estrutura do jogo. O “Resta Um” contém uma 

relação entre as partes e o todo. É uma atividade que requer um planejamento prévio 
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paras as suas soluções. Podemos usar esse jogo para trabalhar com crianças a partir 

de 5 anos de idade. 

 Torre de Hanói: é um jogo formado por uma tábua com três pinos e um certo 

número de discos de tamanhos diferentes. Os pinos são arrumados em um só pino, 

em ordem decrescente de tamanho e tem como objetivo transferir todos os pinos da 

esquerda para o pino da direita, usando o pino do meio como auxiliar, movendo um 

disco de cada vez e tendo em vista que, um disco maior nunca pode ficar sobre um 

disco menor. O número de movimentos mínimo que se faz, em função do número de 

pinos, é dado pela equação matemática 2n-1, n≥1, provada através da indução 

matemática. 

- Suponhamos dois pinos. O número mínimo de movimentos necessários para 

transferi-los é três. 

- Suponhamos três pinos. O número mínimo de movimentos necessários para 

transferi-los é sete. 

- Suponhamos quatro pinos. O número mínimo de movimentos necessários para 

transferi-los é quinze. 

- Suponhamos cinco pinos. O número mínimo de movimentos necessários para 

transferi-los é trinta e um. 

 Dominó: é composto por 28 peças numeradas de 0 a 6. Cada uma contém dois 

números. Pode ser jogado com duas, três ou quatro pessoas. Se jogado por 

quarto pessoas, tem-se a possibilidade de se jogar em duplas. O jogador tem 

como objetivo ser o primeiro a colocar todas as peças na mesa ou ficar com 

menos pontos nas peças restantes. Esse Jogo pode ser usado com crianças de 

várias idades, inclusive porque há uma grande variação desse tipo de jogo: há 

dominós com figuras que podem ser trabalhados com crianças a partir dos 3 

anos de idade. Outra variação desse jogo é o dominó das subtrações. Aqui, a 

criança precisa efetuar essa operação para encontrar as peças do jogo. Existem 

também dominós com operações entre frações e números decimais. 

 Tangram: É um jogo de origem chinesa, criado há mais de 1000 anos. É 

composto por 7 peças que, reunidas de uma única maneira, formam um 

quadrado e, recombinadas formam milhares de figuras. Além do trangram, 

existe o trigram, o circogram e o hexagram que são outros quebra-cabeças 

geométricos, com peças de formas diferentes, que formam o triângulo, o círculo 

e o hexágono. Esse jogo desenvolve na criança a construção de formas. Dá a ela 
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a capacidade de deslocar-se mentalmente para a construção do pensamento 

geométrico. Esse jogo também pode ser trabalhado com crianças de diversas 

idades. 

 Quadrado Mágico: Temos o quadrado mágico de várias ordens. Tomemos como 

exemplo o quadrado mágico de ordem três. Temos um tabuleiro composto por 

três linhas e três colunas. O objetivo do jogo é dispor os números de 1 a 9, sem 

repetição, de modo que as somas das linhas, colunas e diagonais resulte sempre 

em 15. Esse não é um jogo que trabalha apenas a adição, mas, principalmente, o 

raciocínio. É de fundamental importância que se pense nas posições que serão 

distribuídos os números. Há combinações que são impossíveis, como o 9 e o 6, 

por exemplo. Esse jogo requer o desenvolvimento de estratégias para um bom 

desempenho. 

 Avança com o Resto: é um jogo formado por um tabuleiro, no qual duas equipes 

jogam alternadamente. Cada equipe movimenta a sua ficha colocada, 

inicialmente, na casa com a palavra início. Depois, na sua vez, joga o dado e faz 

uma divisão, onde o dividendo é o número da casa na qual sua ficha está,  e o 

divisor é o número de pontos obtidos no dado. Em seguida, calcula-se o 

resultado da divisão e movimenta-se sua ficha. O número de casos é igual ao 

resto da divisão. A equipe que, na sua vez, efetuar um cálculo errado, perde sua 

vez de jogar. Cada equipe deverá obter um resto que faça chegar a marca fim, 

sem ultrapassá-la. Se isso não for possível, ela perde a vez de jogar e fica no 

mesmo lugar. Vence a equipe que chegar primeiro ao espaço com a palavra 

“fim”. Esse jogo pode ser usado por crianças de 1ª a 6ª séries. 

 Tabuleiro das Somas: é um jogo formado por um tabuleiro, os marcadores e dois 

dados. O objetivo é ser o primeiro a preencher o seu tabuleiro. As equipes jogam 

alternadamente. Cada equipe, na sua vez, joga os dados, calcula as somas dos 

valores obtidos e comunica esse resultado à equipe adversária. Em seguida, 

coloca uma das suas fichas no espaço que contém o resultado da adição em seu 

tabuleiro. Se o resultado obtido já tiver sido coberto por uma ficha, a equipe 

passa a sua vez. Se uma das equipes cometer um erro, no cálculo de um 

resultado e o adversário apontar o engano antes de realizar sua jogada, este tem 

o direito de retirar uma ficha qualquer do tabuleiro do outro. Ganha a equipe que 

preencher o tabuleiro primeiro. Esse jogo pode ser usado com crianças de 1ª a 4ª 

séries. 
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 Corrida de Menos: Esse jogo pode ser usado com crianças a partir dos 5 anos de 

idade. É composto de um tabuleiro, quatro marcadores (de cores diferentes) e 

dois dados. Tem como objetivo alcançar a chegada. Cada jogador, na sua vez, 

lança os dados e subtrai o número menor do maior e o resultado é o número de 

casas que ele deve andar. Aquele jogador que cair na Quinta casa (onde se lê: -3) 

deve voltar três casas. O vencedor será o jogador que, na subtração dos números 

dados, obtiver o número exato que falta para a linha de chegada de sua cor 

correspondente. Se um jogador tirar um número maior do que necessita para a 

sua chegada, deve voltar o número de casas correspondentes. 

 Cruzadinha em Romanos: consiste em um quadro a ser preenchido com 

algarismos arábicos dado os valores correspondentes em algarismos romanos. 

Esse jogo tem o objetivo de fixar o conhecimento sobre algarismos romanos. 

Pode ser trabalhado com crianças acima de 10 anos. 

 

CONCLUSÃO 

 Depois da exposição teórica apresentada o minicurso constou de uma Segunda 

etapa a parte prática, na qual os participantes puderam conhecer bem como fazer o suo 

dos jogos. 

 Notamos que  muito dos jogos apresentados não eram conhecidos pela grande 

maioria dos participantes. Muitos relataram interesse por fazer uso de jogos em sala de 

aula. 

Pretendemos que esse trabalho seja para os leitores, assim como para os 

participantes daquele minicurso, uma sugestão de recurso metodológico para o ensino 

da Matemática, assim como uma reflexão sobre a possibilidade de se ministrar 

Matemática, tão estigmatizada por ser uma matéria “difícil”, de uma maneira prazerosa, 

lúdica. 

 

Palavras Chaves: Jogos, Lúdico, Ensino 
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