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Resumo 

Este trabalho descreve os procedimentos de uma prática lúdica no ensino da 
matemática como uma alternativa metodológica apresentando no jogo 
características como dinamismo, criatividade, emoção, elaboração de regras e 
sociabilidade, propiciando aos discentes um ambiente lúdico de aprendizagem 
mobilizador diante de tantos problemas que permeiam o ensino da matemática, 
abordando o ensino dos conteúdos matemáticos de forma a promover uma 
atmosfera de criticidade e autonomia na construção dos conhecimentos, 
desencadeando valores morais e éticos no ensino e aprendizagem da matemática. 

Palavras Chaves: Ensino de matemática, Jogos matemáticos e Prática docente. 

Abstract 

This work describes the procedures of one practical playful one in the education of 
the mathematics as a metodológica alternative presenting in the game characteristic 
as dynamism, creativity, emotion, elaboration of rules and sociability, propitiating to 
the learning a playful environment of mobilizador learning ahead of as many 
problems that they permeiam the education of the mathematics, approaching the 
education of the mathematical contents of form to promote an atmosphere of 
criticidade and autonomy in the construction of the knowledge unchaining moral and 
ethical values in I teach and learning of the mathematics 

. Words Keys: Mathematical education of mathematics, Games and Practical 
professor. 
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A matemática está presente em diversos campos da atividade humana. A 

aprendizagem de matemática na sala de aula é um momento de interação entre a 

matemática desenvolvida pelo meio científico e a matemática desenvolvida pelas 

concepções alternativas dos alunos, ou seja, a matemática do cotidiano . Entretanto 

podemos perceber a resistência dos docentes em relação a disciplina, onde o ensino 

de matemática não se interliga consigo própria, permanecendo fechada em si. A 

matemática apresentada nas escolas é a-histórica, não sendo parte de nossa cultura 

estreitando o relacionamento  dos problemas sociais com a realidade do cotidiano 

em que os alunos estão inseridos, prevalecendo uma ideologia tradicional, 

reforçando o fracasso escolar. 

O processo de explicação de fracasso escolar tem sido pauta várias 

pesquisas em  congressos, encontros e vários outros eventos educacionais na 

busca de culpados, apontando a deficiência no ensino por parte de 

professores,instituições escolares, universidades, políticas públicas, e 

conseqüentemente  culminando no déficit da aprendizagem, não atendendo as 

aspirações dos alunos no tocante a aprendizagem  dos conteúdos estudados na 

escola e sua aplicação na vida cotidiana.  

A partir dessa problemática destacamos a necessidade de analisar, rever, 

conduzir, mobilizar, pesquisar minuciosamente as práticas executadas nas salas de 

aulas. Dessa forma, como devemos intervir levando em consideração várias 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da matemática para que 

possamos minimizar, prevenir ou erradicar os problemas referente ao ensino da 

matemática? 

Destacamos nesse sentido outros meios, formas, estratégias e alternativas, 

para  ensinar matemática, buscando na educação matemática a utilização dos jogos,  

que estão  inseridos  como alternativas metodológicas de ensino e pesquisa para o 

ensino de matemática.Daí  surgiu a idéia  do desenvolvimento de atividades lúdicas  

para as práticas pedagógicas do ensino, em particular  da matemática, com a 

possibilidade de  redimensionarmos  essa problemática que cerca as salas de aulas 

em relação ao ensino aprendizagem, já que o jogo provoca emoção, desperta o 

entusiasmo, dinamismo,alegria e criatividade. 
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2-Referencial Teórico 

Kishimoto (1994) considera que a diversificação dos jogos ocorrem a partir do 

movimento cientifico do século XVIII, propiciando a criação, adaptação e 

popularização dos jogos no ensino. 

Machado et AL(1990), levantam algumas questões importantes sobre o uso 

de jogos no ensino da matemática, como por exemplo: por que jogos no ensino da 

matemática ?:  jogos servem apenas para motiva ou  também para ensinar conceitos   

e desenvolver idéias novas ?; que jogos devemos utilizar ,os “clássicos” ou os 

“inventados” ?, dentre outras interrogações .proclama que os jogos propiciam 

condições agradáveis e favoráveis para o ensino da matemática , uma vez que ,com 

esse tipo de  material , o indivíduo é motivado para  trabalhar e pensar em cima de 

material  concreto , descobrindo , reinventando e não só recebendo informações. 

Assim , o jogo pode fixar conceitos,motivar os alunos, propiciar a solidariedade entre 

colegas, desenvolver o senso crítico e criativo, estimular o raciocínio, descobrir 

novos conceitos dentre outros. 

Macedo (s/d) analisa a importância do jogo para criança, numa perspectiva 

piagetiana, podendo proporcionar á criança o trabalho sobre assimilação e 

acomodação. O autor verifica ainda, as possibilidades produzidas pelos jogos de 

regras, onde, baseando-se no, respeito,na reciprocidade, na confiança, na 

admiração,  na aprendizagem, há uma melhora relação do professor / aluno , ou 

mais amplamente, entre os seres humanos. 

Para Moura (1994), o jogo tem a finalidade de desenvolver habilidades de 

resolução de problemas, onde o aluno, através deste , estabelece planos para 

alcançar seus objetivos, age nesta busca e avalia os resultados.Logo, o jogo 

possibilita a aproximação do sujeito ao conteúdo científico, através da linguagem, 

informações, significados culturais, compreensão de regras, imitação, bem como 

pela ludicidade inerente ao próprio jogo, assegurando assim a construção de 

conhecimentos mais elaborados . 
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Machado et al (1990) inferem da ação benéfica dos jogos em aulas de 

Matemática , uma vez que  estas atividades são motivadoras, impulsionam 

naturalmente o gosto e prazer pelo estudo, propicia mais alegre aos 

alunos,conduzem a investigação de novas técnicas de soluções de problemas 

envolvidos nos jogos, dá a oportunidade do aluno tornar-se um sujeito ativo e 

participante do processo de aprendizagem, ou simplesmente pelo prazer do lazer da 

recreação. 

Para Jean Jacques Rosseau(1712/1778) , seria conveniente dar á criança, a 

oportunidade de um ensino livre e espontâneo, pois o interesse  geraria alegria e 

descontração 

O filosofo norte-americano John Dewey (1859/1952), ao criticar 

veementemente a obediência e submissão até então cultivadas nas escolas, 

propõem uma aprendizagem através de atividades pessoais de cada aluno, tendo o 

jogo como elemento desencadeador deste ambiente, fértil ao aprendizado, sendo 

portanto, diferente das referencias  abstratas, distintas, pelas quais as crianças não 

se motivam.Ressalta ainda que, os esforços dos reformadores, o crescente 

interesse pela psicologia infantil e experiência direta nas escolas, fizeram com que 

programas e cursos de estudos sofressem profundas modificações. Pela experiência 

praticada, ficou demonstrado que o trabalho com jogos, impulsiona naturalmente as 

crianças, que vão á escola com alegria, mantém a disciplina, tornando o 

aprendizado mais fácil para as mesmas. 

Acreditando no desejo dos docentes em promover e criar na sala de aula um 

ambiente prazeroso com a participação autônoma dos alunos, e para que isso 

ocorra é importante que os professores de matemática não sejam meros repetidores 

de conteúdos , mas sim reflitam sobre sua pratica pedagógica , que sejam abertos a 

modificarem sua postura , em relação a abordagem dos conteúdos a serem 

ensinados. 

. (Rabelo & Lorenzo,1994) “Para pensar numa mudança é preciso antes de 

tudo ter coragem, é preciso ousar, criar e experimentar; é preciso buscar uma 

mudança de paradigmas  para testar e avaliar o potencial de nossos alunos e vê-los 
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sob uma perspectiva de competência , mas isso significa antes de tudo um teste e 

avaliação de nós mesmos enquanto profissionais.”  

Detectando de forma mais sistemática vários problemas relacionados ao 

ensino da matemática e associando  minha vivência como docente tanto na 

educação básica  com os debates ocorridos nos eventos e nas salas de aula fica 

evidente os obstáculos em relação ao ensino da matemática . 

Desse modo, observando criticamente o cotidiano das salas de aula, e por 

nem sempre concordar com a prática tradicional da exposição e abordagem dos 

conteúdos no ensino a matemática,desconectados  da  realidade  dos alunos  , em 

que o professor é o principal protagonista, e os alunos são apenas figurantes 

passivos do processo de ensino aprendizagem, sempre ouvindo e obedecendo 

,sendo portanto heterônimo, é procurei meios que possibilitassem outra ações , 

proporcionando aos alunos uma forma interessante de estudar os conteúdos , 

minimizando os traumas e medos que giram em torno da matemática. 

Quando buscamos outras formas de estudar matemática fugindo do ensino 

tradicional, sabemos das dificuldades principalmente quando se  trata  quando 

falamos de mudanças, na maioria das vezes, derivada de  nossa resistência em 

frente ao novo, mas é preciso  refletir  e ousar, daí  pré passaremos por quatro 

pontos fundamentais: 

 

 

1. “È importante para o professor tomar consciência do que faz ou 

pensa a respeito de sua prática pedagógica. 

2. Ter uma visão crítica das atividades e procedimentos na sala de 

aula e dos valores culturais de ação docente. 

3. Adotar uma postura de pesquisador e não apenas de 

transmissor. 

4. Ter um melhor conhecimento dos conteúdos escolares e das 

características do desenvolvimento e aprendizagem de seus 

alunos.”(MACEDO 1994, p 59) 
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Percorrendo constantemente esse caminho, e instigado de reflexão e ousadia 

, e que fui modificando minha prática de ensino em sala de aula , fazendo  a opção 

por utilizar estratégias lúdicas no ensino da matemática , pois a inserção do lúdico 

esta diretamente ligada a nossa vida particular pois as crianças demonstram o 

fascínio pelo jogo , pois os mesmos provocam reações de fácil percepção como as 

atitudes de animação, alegria, participação, competição, discussão, prazer, raiva 

dentre outros. 

Assim, no primeiro semestre do ano de 2010  adaptamos e criamos e 

ampliamos alguns  jogos a conteúdos  matemáticos  no 6º ano do ensino 

fundamental , onde tivemos uma importante e valiosa contribuição para o  

desenvolvimento da aprendizagem dos discentes , despertando nos alunos vontade  

e desejo em estudar os  conteúdos matemáticos , aplicando estratégias e suscitando 

o potencial criativo. 

 

 

5-Metodologia 

 

O trabalho descreve uma prática pedagógica desenvolvida com 24 alunos do 

sexto ano do ensino fundamental da cidade de Areia Branca do turno vespertino que 

concordaram em comparecer no período noturno para que pudessemos desenvolver 

atividades de matemática com a utilização e adaptação de jogos para reforçar a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos já ensinados em sala de aula. 

Os jogos foram desenvolvidos e confeccionados no pátio da por ser um 

ambiente muito amplo e lá existia uma mesa muito grande a mesa onde servia a 

merenda da escola, e também  o trabalho foi desenvolvido nas salas de aulas. 

5.1-Divisão do trabalho em duas fases. 
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Na primeira fase fiz uma exposição de jogos industrializados que a escola 

possuía passei as instruções da utilização dos mesmos jogando junto com os 

alunos, sempre mostrando aos mesmos o sentido de estudar matemática na 

utilização desses jogos. 

Na segunda fase vi que os jogos foram bem aceitos pelos alunos, solicitei que 

os mesmos confeccionassem o seu material lúdico, dividir os grupos e passei 

orientações de cooperação, trabalho em grupo mas deixei que a espontaneidade 

tomasse conta do ambiente de estudo e criação dos jogos  

Os alunos confeccionar o material lúdico “jogos” com uma variedade de 

materiais disponíveis na escola e trazidos por eles,  dentre eles: cartolina, apagador 

de madeira, isopor caixas de fósforo caixa de madeira, papel laminado, ilustrações 

de revistas e moldes, tesouras,.desenho de figuras geométricas dentre outros. 

 

 

Figura 1                                                              Figura 2 

                       

  Figura 3                                                              Figura 4 
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Cada grupo tinha que desenvolver uma jogo daí surgiram os jogos 

confeccionados pelos alunos: Dominó da divisibilidade, e geométrico, cartões com o 

jogo da memória e o jogo Zerou. 

 -No dominó da divisibilidade os alunos promoveram a elaboração de 

regras de divisibilidade por 2, 3, 5, 6 e 10. 

  -No dominó geométrico utilizaram as substituições da regra já conhecida no 

dominó tradicional (piu, terna, quadra, quina e sena)  por definições como ponto, reta 

, triângulo, quadrado, pentágono e hexágono), assim abordando a  geometria. 

-Os cartões de memória foram confeccionados numa perspectiva de 

desenvolver  habilidades na operação  de multiplicação. 

-O jogo zerou foi para o estudo de operações básicas, com a confecção do 

uso de cartelas que representavam uma determinada quantidade de vários objetos 

em cada cartela apresentada, e a construção de um tabuleiro com vários números 

naturais, onde os jogadores deveriam, pegar as cartelas e colocar a quantidade de 

cada certela num  numero localizado no  tabuleiro, onde quem acabasse  de colocar 

as cartelas primeiro ganharia o jogo, exigindo rapidez, e raciocínio. Nas operações  

envolvidas. Ao final do jogo pedir que as mesmas  registrassem  em forma de 

desenho ou de texto a experiência vivida, pois os registros são instrumentos 

importantes para a sistematização e organização do pensamento. 

Os jogos elaborados  por esse grupo de 24 alunos foram apresentados aos  

demais alunos do sexto ano da  escola que não puderam se deslocar  para a 

realização do projeto por conta de residirem em povoados e o projeto ter sido 

realizado no turno da noite como foi dito anteriormente. 

A utilização do lúdico no processo de ensino e aprendizagem da matemática, 

tinha por objetivo básico motivar os alunos a uma nova aprendizagem e fixar 

conceitos já ensinados fugindo da aula tradicional. Os alunos construíram os jogos 

seguindo as orientações do professor num sentido de mediação da aprendizagem. 

 

6-Resultados e Discussões 
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No domínio da divisibilidade foi pedido que os alunos buscassem o 

significado da palavra divisível. Verificamos que após a aplicação deste jogo em 

várias aulas os alunos resolveram os exercícios com mais facilidade. Houve um 

processo de construção de um novo conceito.  Os alunos elaboraram a regra da 

divisibilidade de acordo com suas próprias conclusões discutindo coincidências 

relação com os divisores e fundamentos nos cálculos efetuados, os alunos 

escreviam as regras da divisibilidade para depois jogarem o dominó da divisibilidade. 

 

 

 

Figura 5 

 

No tocante a geometria houve uma associação com o ponto, a reta e os 

demais polígonos que poderiam ser formados unindo os diferentes pontos que 

formam o dominó, por exemplo uma Quina 5 pontos,5 vértices, 5 lados e a formação 

do  pentágono.Daí denominação do jogo:dominó geométrico. 

 

 

Figura 6 
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-Também surgiram várias interpretações desde elementos, diagonais e os discentes 

nunca tinha estudado o conteúdo de geometria nas series anteriores o que provocou 

e despertou a criatividade, e  promoveu uma melhora fixação dos  novos conceitos 

através do trabalho em grupo através de cada jogada e orientação do professor. 

-O jogo da memória teve por objetivo abordar o estudo da tabuada de multiplicar 

causando grande transtorno e rebuliço em todos ,mas com um saudável espírito de 

estudo ativo no estudo da  multiplicação, e diferenciação entre decorar a tabuada e 

aprender brincando. 

 

 

Figura 7 

Na aplicação do jogo zerou. Priorizamos a organização do espaço e do 

pensamento e tomada de decisão frente a uma situação problema, resultando na 

rapidez e despertando o raciocínio rápido para os cálculos aritméticos. 

 

 

Figura8 
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Os alunos forem desenvolvendo gradativamente o gosto e o interesse em 

participar das aulas de matemática, onde os mesmo se sentiram motivados 

imbuídos de interesse, querendo que em todas as aulas fossem aplicados os jogos, 

mas as atividades lúdicas também foram avaliadas em aspectos grupal, participativo 

anotando as observações cabíveis aos alunos engajados no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. 

 

7-Conclusões 

A opção do trabalho lúdico nas aulas de matemática é uma proposta 

alternativa para inúmeros problemas existentes no ensino da matemática, não existe 

receitas prontas já estabelecidas, mas sim a confecção e sugestões de práticas 

estabelecidas pelos alunos, com o aparecimento de várias atitudes como autonomia 

prazer, motivação, criatividade, interesse, trabalho em grupo entre outras. 

Pelo o que foi exposto neste trabalho propiciamos um ambiente lúdico, 

gerando possibilidades de futuros adolescentes autônomos que tenham condições 

moral e intelectual de interferir de forma transformadora na sociedade. A construção 

do jogo libera nos sujeitos seu entusiasmo a partir da diversidade das atividades 

desenvolvidas suscitando a participação na elaboração dos jogos. Daí a 

necessidade do modificar nossa postura frente ao ensino e aprendizagem da 

matemática proporcionando aos nossos alunos um desencadeamento de atitudes e 

ações que possibilitem o uso desta ciência no seu cotidiano. 
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