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RESUMO 
 

O presente trabalho busca uma discussão do jogo e seu auxílio na aprendizagem da criança 
e na construção do conhecimento lógico-matemático, tentando sanar dificuldades ou 
problemas relacionados com a matemática. Está dividido em duas partes. A primeira traz 
um resgate do conceito de lúdico ao longo na evolução da educação matemática. A 
segunda aborda o jogo como processo de ensino e aprendizagem resgatando um olhar para 
o ensino da matemática, com um bojo de possibilidades de se pensar nessa ferramenta, 
enfatizando que o jogo quando bem preparado é um recurso pedagógico eficaz para a 
construção do conhecimento matemático de forma prazerosa e significativa. Em síntese os 
jogos desenvolvem nas crianças o raciocínio lógico, criando estruturas para organização do 
seu pensamento.  
Palavras- chave: Jogo. Aprendizagem. Conhecimento matemático.  
 

RÉSUMÉE 
 
Le présent travail cherche présenter une discussion sur le jeux et son soutient 
à l'apprentissage et à la construction de la connaissance logique-mathématique, on cherche 
quelques façons de résoudre les difficultés et les problèmes lies à l'apprentissage de la 
mathématique. Le travail a deux parties. La première présente une discussion sur le concept 
de ludique au long de l'évolution historique de l'éducation mathématique. La deuxième 
partir présente le jeux comme un processus de l'enseignement et de l'apprentissage tout en 
présentant un regard sur l'enseignent de la mathématique. Comme une possibilité de penser 
notre outil de travail, le jeux, si bien prépare comme recors pédagogique est très efficace pour 
la construction de la connaissance mathématique qui déviant une apprentissage qui plait 
à l'élève et très significative. En faite les jeux développent chez les enfants 
le raisonnement logique et crée des structures pour l'organisation de la pensé.  
Mots-clefs: Jeux. Apprentissage. Connaissance mathématique.  
 
                                                           
1 Formanda da primeira turma de Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, Campus Jaguarão. 
2 Doutor em Educação, Professor da Universidade Federal do Pampa e, atualmente, Coordenador do Centro de 
Ciências Humana e Coordenador do Projeto de Extensão Mais Educação, do Programa Mais Educação da 
SECAD/MEC do município de Jaguarão/RS. Professor dos cursos de Pedagogia, Licenciatura em História e 
Gestão do Turismo; ministra as disciplinas de Ensinar e Aprender Matemática e Ensinar e Aprender Ciências no 
Curso de Pedagogia. Faz parte do grupo de pesquisa Cultura escolar, práticas pedagógicas e formação de 
professores. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

2 

INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento desse trabalho busca uma discussão de como os jogos podem 

auxiliar na aprendizagem da criança e na construção do conhecimento lógico-matemático, 

frente às dificuldades ou problemas relacionados com a matemática. Dentre alguns 

objetivos que a discussão sucinta é importante focalizar a importância da relação do lúdico 

e a construção do conhecimento. Outro objetivo se refere ao trabalho com jogos no ensino 

da matemática. A pesquisa traz uma breve análise dos PCNs no ensino de matemática, 

buscando discutir o trabalho com jogos com base na teoria construtivista e analisando o 

jogo como recurso didático. Quanto a parte prática, buscou subsídios que embasassem a 

parte teórica, investigando em três escolas do município de Jaguarão, a postura dos 

professores quando confrontados com indagações referentes aos jogos, ao lúdico e à 

construção do conhecimento lógico-matemático. Num segundo momento também buscou 

analisar os Planos de Ensino das respectivas escolas para capturar como os professores 

trabalham os conteúdos e as estratégias de ensino e aprendizagem voltados para o ensino 

da matemática.  Jaguarão, estando no extremo sul do Brasil, acusa um dos menores IDEBs, 

ocasionando vários estudos para a melhora de tal índice. Este trabalho, então, foca-se no 

aspecto do ensino da matemática através dos jogos.     

A escolha do tema surgiu pelas indagações e percepções frente às práticas 

pedagógicas realizadas durante o processo de formação docente no espaço escolar 

relacionadas ao ensino da matemática. Pensar nessas práticas de como se dá o ensino da 

matemática na educação infantil e anos iniciais quando se quer fazer o aluno pensar é 

importante. Nesse contexto é oportuno que se apresente uma situação, e a partir desta, 

levantar hipóteses, as quais vão fazer com que o aluno elabore suas possíveis saídas 

(conhecimento), que devem ser desenvolvidas, fazendo dele um ser pensante e inteligente; 

daí o significado lógico da Matemática. 

 
  [...] a primeira dessas condições é naturalmente o recurso aos 
métodos ativos, conferindo-se especial relevo à pesquisa espontânea da 
criança ou do adolescente exigindo-se toda a verdade a ser adquirida seja 
reinventada pelo aluno... Mas é evidente que o educador continua 
indispensável para criar as situações e armar dispositivos iniciais capazes 
de suscitar os problemas (MOREIRA, 1999, p. 105). 
 

Elaborar conceitos a partir das experiências vivenciadas, de como o aluno constrói 

o número, por exemplo, são procedimentos que nos faz pensar como a matemática pode ser 

abordada desde o início da escolarização. Quando o aluno elabora suas hipóteses ele 

começa a compreender o sentido da Matemática, pois ninguém transmite conhecimento 
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diretamente ao outro; é importante que se pense em construir junto ao aluno e que não seja 

somente ação, mas reação para chegar ao conhecimento. Na infância, por exemplo, brincar 

é muito importante, pois brincando a criança constrói sua aprendizagem acerca do mundo 

em que vive da cultura em que está inserida. 

 
Enfrentar os dilemas e problemas reais do cotidiano escolar requer atualmente dos 

profissionais da educação um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos que são 

necessários para promover a aprendizagem de forma significativa. Sobre esta 

aprendizagem, do qual é um processo de uma nova informação que se relaciona com um 

aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, é de extrema relevância 

construir o ensino da matemática de forma prazerosa e instigante, para que venha 

contribuir no conhecimento do aluno, sendo assim, este conhecimento deve estar vinculado 

à sua realidade. Uma das alternativas significativas para o ensino da matemática é através 

do uso de jogos e materiais concretos como um recurso didático, para exercitar o 

raciocínio, observação e o pensamento lógico da criança de forma divertida e gostosa 

desenvolvendo e socializando seus conhecimentos com os alunos. 

 É preciso que educadores compreendam que o uso de material só 
terá significado real da prática pedagógica, e, portanto, se “concreto” para 
a criança, quando ele se construir num instrumento de apoio para a ação 
desta criança no processo de produção e reinvenção do saber (RANGEL, 
1992, p. 25). 
 

              O ensino da matemática tem sido marcado por problemas como reprovação, 

fracasso escolar, falta de qualificação dos alunos frente a novas situações e resolução de 

problemas do seu cotidiano, o que não está distante da realidade do município de 

Jaguarão/RS. Neste cenário, enquanto há inúmeros desafios cabe ao professor na sala de 

aula, ser o mediador, como exemplo podemos citar o uso dos jogos relacionando o ensino 

dos conteúdos de matemática, com métodos e técnicas, para que este possa ter e criar 

melhores condições para atingir os objetivos propostos. 

            Sabe-se que a matemática faz parte da nossa vida diária. Porém na escola é chegada 

hora de sistematizar o conhecimento do aluno e ampliá-lo, possibilitando assim torná-lo 

um cidadão participante, pois quando este se deparar com novas situações vai utilizar o 

tratamento dessa informação para compreender de forma crítica o mundo a sua volta. 

Assim quando o conhecimento se alia ao lúdico a aprendizagem se torna um processo 

interessante e significativo, motivando o aluno a buscar cada vez mais relações para busca 

do conhecimento. 
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 O sujeito, portanto, interagindo no mundo, ou seja, agindo sobre si, 
está constantemente em processo de adaptação. Quando falamos em 
adaptação do sentido piagetiano, entendemos um indivíduo ativo, capaz 
de transformar esta realidade na qual interage e de transformar a si 
mesmo, construindo seus conhecimentos, ou seja, a sua própria 
inteligência. (RANGEL, 1992, p.30).  

 

               Freqüentemente, observa-se a matemática sendo tratada como um capítulo 

desvinculado da vida dos alunos, sem o menor significado. O professor não pode esquecer 

que, quando a criança chega à escola ela já conhece situações que envolvem a contagem, 

pequenas operações, as formas e os espaços em que convive e estabelece noções básicas de 

medidas; o importante é fazer com que elas formulem as questões básicas e sistematizem 

esses conhecimentos. Criando oportunidade de manipular objetos concretos e/ou jogos, 

elas estão testando e criando conceitos. E quando a aprendizagem está relacionada a 

situações do seu cotidiano, a matemática transforma-se em algo importante, além de uma 

atividade prazerosa, se torna algo significativo para o aluno. 

 
 A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, 
idéias e informações que apresentam uma estrutura lógica, interage com 
conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura 
cognitiva sendo por eles assimilados, contribuindo para sua 
diferenciação, elaboração e estabilidade (MOREIRA e MASINI, 2001, 
p.14).  
 

 Neste contexto, trabalhar a matemática na sala de aula traz um bojo de 

possibilidades e de indagações que devemos nos preocupar. Como os jogos podem auxiliar 

no ensino da matemática e na construção do raciocínio lógico matemático? Por que alguns 

alunos têm dificuldades de aprender a matemática? Por que a maioria dos alunos não gosta 

de matemática? Como propor um trabalho de sala de aula que promova o aprendizado da 

matemática? Estas são questões fundamentais na reflexão sobre o ensino de matemática 

que estão em foco e que este trabalho tenta buscar respostas para uma possível discussão 

acerca do tema que, de certa forma, possa intervir e auxiliar na prática pedagógica dos 

docentes. O trabalho no primeiro semestre deste ano, teve a busca do referencial teórico e 

aplicabilidade de instrumentos semi-estruturados a professores/as da rede municipal a fim 

de mapear as indagações propostas neste trabalho.  

 
1. LÚDICO 
 
 Segundo Ferreira (2001), lúdico é adjetivo relativo a jogos, brinquedos e 

divertimentos, estabelecendo uma intrínseca relação com o conceito de jogo e/ou 
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brincadeira. Huizinga (1990) afirma que para fazermos uma abordagem sobre o lúdico, é 

necessário retornar ao passado, o que já pode ser uma grande brincadeira, e percebemos 

que o brincar era uma atividade característica tanto de crianças quanto de adultos, onde o 

jogo era visto como recreação, como relaxamento às atividades físicas e intelectuais 

escolares, idéia defendida por filósofos como Sócrates, Aristóteles, Sêneca e Tomás de 

Aquino. A pesquisadora Dohme (2003) para fundamentar seus estudos, que vem 

desenvolvendo há mais de três décadas, sobre o lúdico, se utiliza seguidamente dos estudos 

de Huizinga, mostrando a relevância desde historiador para a fundamentação teórica do 

jogo e do lúdico.  

 As atividades lúdicas são inerentes ao ser humano, onde cada grupo étnico 

apresenta sua forma particular de “ludicidade”, onde o jogo se apresenta como um objeto 

cultural. A cultura lúdica é representada pelas brincadeiras e jogos de um determinado 

grupo étnico e em qualquer momento histórico, encontramos uma variedade infinita de 

jogos, retratando a sociedade e a época, mostrando, que as atividades lúdicas representam 

uma necessidade para as pessoas em qualquer momento de suas vidas, independentes da 

idade e situação de vida. (GRANDO, 2004). 

 
 A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade 
e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social 
e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado 
interior fértil, facilita os processos de socialização comunicação, 
expressão e construção do conhecimento (SANTOS, 1997, p, 12). 
 

 Para Kamii (1991) as atividades infantis exercem um papel fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral das crianças, visto que na prática a 

criança vai para a escola levando consigo um grande conhecimento sobre os jogos e 

brincadeiras e a escola reduz à hora do recreio ao horário destinado ao lúdico. 

 

2. O JOGO, APRENDIZAGEM E O ATO PEDAGÓGICO NO ENSINO DA 

MATAMÁTICA 

 
 Rangel (1992) nos ajuda a esclarecer o prazer durante o processo de 

aprendizagem, enfatizando que muito se tem confundido a questão do prazer no ato de 

aprender e de produzir conhecimento. Pensa-se que a atividade pedagógica para ser 

prazerosa, deva sempre ser caracterizada como “jogo”. No entanto no jogo não há 

modificação substantiva dos esquemas ou estruturas do conhecimento, mas apenas 
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exercício, consolidação e extensão. Ressalta a importância da prática pedagógica que 

precisa favorecer as interações que viabilizam as modificações internas destes mecanismos 

cognitivos com vistas ao seu melhor progresso da inteligência. 

 Para Kamii (1990) o jogo é uma atividade que implica uma interação entre os 

elementos do grupo de acordo com uma regra estabelecida que especifique um clímax 

preestabelecido (objetivo) e o que cada jogador deve tentar fazer em papéis que são 

interdependentes, opostos e cooperativos. O bom jogo não é aquele que necessariamente a 

criança pode dominar "corretamente". O importante é que a criança possa jogar de maneira 

lógica e desafiadora, com condições de confrontar pontos de vista, refletir sobre sua ação e 

pensar como jogar de outras maneiras, sendo uma prática que auxilia na construção ou 

potencialização dos conhecimentos e oferece condições para a aprendizagem matemática e 

outras áreas de conhecimento. Mas, a dimensão lúdica do jogo jamais deve ser excluída ou 

posta em segundo plano, sendo preservadas a disposição e intencionalidade da criança 

brincar.  

   Almeida (2000) afirma que foi com Froebel, educador alemão, que viveu entre os 

anos de 1782 e 1852, se destacando como um dos primeiros educadores a considerar o jogo 

como objeto de ação de brincar, passando a fazer parte da história da educação; foi com ele 

que se criaram os primeiros jardins de infância e a criança passou a ser vista como criança, 

tendo seus espaços e cuidados especiais; foi através dele que a infância passou a ser 

considerada como etapa fundamental da formação humana, e, que surgiram jogos que 

possibilitassem brincadeiras criativas, preconizando uma auto-educação da criança. 

 Ancorados em Grando (2004) o jogo é uma ferramenta essencial no espaço 

escolar, e é através dos jogos que as crianças passam aprender de forma prazerosa, num 

contexto desvinculado da situação de aprendizagem muitas vezes, dita formal. Através da 

aprendizagem do próprio jogo (dados, dominó, baralhos, trilhas numéricas e outros), a 

criança se familiariza com os números e desenvolve habilidades e raciocínios para que ela 

tenha chance de redimensionar sua relação com as situações de aprendizagem e com seu 

desejo de buscar novos conhecimentos, e ainda, acredita que através do brinquedo a 

criança aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias 

ações. Ainda para Grando (2004) o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, 

proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da 

atenção e a introdução do jogo no ensino de matemática representa: 
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 ...uma atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do 
jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a competição e o 
desafio que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas 
possibilidades de superação de tais limites, na busca da vitória, 
adquirindo confiança e coragem para se arriscar (GRANDO, 2000, p.32). 

 

As atividades com jogos apresentam um importante resgate do prazer em aprender 

matemática de uma maneira significativa, trazendo um desafio, no qual o sujeito necessita 

coordenar diferentes pontos de vista, estabelecer relações, resolver conflitos e estabelecer 

uma ordem. Nesse sentido o jogo equivale à construção do conhecimento, principalmente 

nos dois primeiros estágios, sensório-motor, pré-operatório, no qual a criança age sobre os 

objetos, estruturam conceitos de espaço, tempo, estabelecem noção de causalidade, 

representam, chegando à estruturação lógica (KISHIMOTO, 2001). 

De acordo com Neto (2000) nos dois primeiros estágios do desenvolvimento 

lógico (sensório-motor e pré-operatório) as noções matemáticas desenvolvidas pelas 

crianças são: maior/menor, espaço/formas, desenhos, ordem, contagem, figuras 

geométricas, correspondência termo a termo, conservação do número e classificação 

simples. Sendo assim quando a criança brinca, por exemplo, tentando encaixar as formas 

geométricas, classificando os brinquedos, etc. já está desenvolvendo conhecimentos 

matemáticos.  

 Acreditamos ser importante o educador conhecer a distinção estabelecida por 

Piaget entre três tipos de conhecimento, considerando suas fontes básicas e seu modo de 

estruturação: conhecimento físico, conhecimento lógico-matemático e conhecimento 

social. Conforme a visão de Neto (2000) o conhecimento físico se constrói através da 

manipulação do objeto, pois ao ler, ver, ouvir ou falar sobre o objeto, não se pode ter a 

mesma precisão física sobre ele do que ao tocar. Por exemplo, se entregarmos um giz a 

uma criança que nunca o observou e o manipulou, ela irá agir sobre ele e descobrir que ele 

suja as mãos, que risca em determinadas superfícies; que se apertar ele amassa e vira pó, 

etc. Vivenciando estas experiências a criança estará construindo o conhecimento físico 

sobre o giz. 

  Para Neto (2000) o conhecimento lógico-matemático não parte do objeto e sim de 

relações entre eles, como por exemplo, quando uma criança compara duas folhas e 

descobre que têm cores, largura, texturas diferentes, fazendo no pensamento a relação e, 

conseqüentemente, distinção entre elas, colocando em prática o conhecimento lógico-

matemático, que depende do pensar sobre a ação. Encerrando esta temática, no 

conhecimento social a fonte é externa. Constrói-se através da interação com outras pessoas. 
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A linguagem é um conhecimento social, mas deve ser contextualizada e interligada com os 

outros conhecimentos. Um exemplo são as convenções como nomenclaturas, regras, leis e 

possui natureza amplamente arbitrária, ou seja, não existe uma relação lógica ou física 

entre o objeto e o conhecimento deste objeto (fonte do conhecimento parcialmente externa 

ao indivíduo). É construído no meio social que a criança vive.  

 Conforme abordagem de Neto (2000) nos três tipos de conhecimento, o educador 

pode perceber a qual deles pertence o conteúdo que pretende trabalhar e estabelecer os 

objetivos, encaminhamentos e/ou intervenções coerentes com a fonte do mesmo. Para o 

conhecimento social, deve-se propor atividades que promovam o contato com o conteúdo 

ou a troca de informações sobre o mesmo, não pretendendo que o aluno construa este 

conhecimento somente pela lógica. 

 
 Assim como o conhecimento físico, o conhecimento social é um 
conhecimento de conteúdo e requer uma estrutura lógico-matemática para 
sua assimilação e organização. Assim como a criança necessita de uma 
estrutura lógico-matemática para reconhecer um peixe vermelho como tal 
(conhecimento físico), ela necessita da mesma estrutura lógico-
matemática para reconhecer uma palavra obscena como tal (conhecimento 
social). Para reconhecer uma palavra obscena a criança necessita fazer 
dicotomias entre as “palavras obscenas” e “palavras que não obscenas” e 
entre “palavras” e “tudo mais”. A mesma estrutura lógico-matemática é 
usada pela criança para construir tanto o conhecimento físico quanto o 
social (KAMII, 1990, p. 24). 

 

 Vygotsky (1989) enfatiza que ensinar matemática através de atividades 

lúdicas requer o desenvolvimento do raciocínio lógico, estimula o pensamento 

independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas; neste cenário o lúdico 

influencia enormemente o desenvolvimento da criança aprendendo a agir e muitas vezes 

sua curiosidade é estimulada; poderá adquirir iniciativa e autoconfiança, proporcionará o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração, visto que ele acredita 

que o indivíduo se desenvolve em interação com o outro. Ele não nega a validade da 

contingência das situações concretas que a brincadeira oferece para a aprendizagem, mas 

acentua o quanto o brincar exige e ensina a interpretar regras, situações, papéis, 

argumentos, ordens, etc. As conseqüências disso para o ensino aprendizagem para os 

conteúdos curriculares e para a vida cotidiana são notórias.  

Para Piaget (1973) a matemática deve priorizar a construção dos conceitos 

matemáticos pela ação da criança, através de sua experimentação ativa, para futuramente 

formalizar esses conceitos através da linguagem dos sinais operatórios, diferenciando os 
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tipos de experiências e identificando qual oportuniza a construção do pensamento 

matemático, ou seja, diferenciar a experiência lógico-matemática da experiência física. 

 A criança quando age sobre os objetos, manipulando-os descobre propriedades 

físicas, pelas abstrações das ações exercidas sobre ele. Observa-se que sem uma 

organização estruturada no nível da inteligência não seria possível o entendimento de tais 

propriedades, isto é, precisa ocorrer a assimilação, deste objeto às estruturas da inteligência 

até então construídas pela criança, evidenciando a inter-relação entre as experiências 

físicas e lógico-matemática. Sendo assim Rangel afirma: 

 
  A experiência lógico-matemática refere-se não somente às 
abstrações das ações exercidas sobre os objetos, mas às abstrações das 
coordenações que ligam essas ações; ela se relaciona com as propriedades 
das ações e não apenas dos objetos (RANGEL, 1992, p. 23). 

 
 A teoria piagetiana sobre aquisição de conhecimento e aprendizagem define-se no 

fundamento de que os organismos possuem esquemas prévios de funcionamento quando 

nascem e se desenvolve em contato com o ambiente. A estimulação com o ambiente faz 

ascender esses esquemas prévios que já possui tornando-se complexos, reversíveis, etc. 

Assim, Piaget (1973) considera que o aprendizado ocorre na transformação destes 

esquemas e construção de esquemas superiores a partir do contato com os objetos da 

realidade.   

Dentro dessas perspectivas, os jogos podem ser um ótimo aliado no ensino 

da matemática, resgatando muitas vezes a motivação dos alunos, o interesse pelas aulas, 

buscando de maneira desafiadora o seu próprio saber. 

 

 Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva 
e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes 
alunos falam Matemática, apresentam também um melhor desempenho e 
atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 
1996, p.9). 
 

A Matemática está presente no dia-a-dia de todos, o que falta são estímulos 

para uma maior eficácia de seu ensino. A escola precisa oferecer um espaço de 

experimentação e criação estimulando um sentimento de cooperação e solidariedade. 

Sabemos que muitos professores acreditam que os materiais concretos são necessários no 

ensino da matemática nos anos iniciais, mas o apresentam apenas para demonstrar os 

resultados obtidos (RANGEL, 1992).  

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

 A aprendizagem deve ser algo significativo na vida do indivíduo, 
onde se sobressai à qualidade de um envolvimento pessoal, permanente e 
que vai ao encontro das necessidades do sujeito. Sabe-se que aquilo que 
não é tomado como significativo tende a ser abandonado. Assim sendo, e, 
considerando-se aprendizagem devem ser favorecidos, torna-se 
importante referendar a necessidades de estratégias de ensino que 
oportunizem ao aprendiz vislumbrar o verdadeiro significado 
(desenvolvimento, mudança) de tudo que é proposto (LA ROSA, 2003, p. 
28). 

 

Assim, pode-se dizer que, para que ocorram as aprendizagens é necessário um 

estado de alerta (moderado), impulso, vontade e desejo de aprender, ou seja, motivação. 

Cabe ao educador descobrir a rota de como chegar ao aluno. O incentivo que ocorre em 

sala de aula deve ser suficiente forte e eficaz de forma a envolver o aprendiz na situação de 

aprendizagem, oportunizando a ocorrência de mudanças desejáveis (LA ROSA, 2003). 

 Dessa forma os jogos nas aulas de matemáticas facilitam o desenvolvimento de 

estratégias de resolução dos mais variados problemas, ao confrontar a análise e a 

exploração dos conceitos matemáticos. Para Brenelli (1996) os jogos trabalhados em sala 

de aula devem ter regras e classificados em três tipos: estratégicos, treinamento e 

geometria. No primeiro tipo, os jogos estratégicos, são trabalhadas as habilidades que 

compõem o raciocínio lógico. Com eles, os alunos lêem as regras e buscam caminhos para 

atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para isso; os jogos de treinamento são 

utilizados quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço num 

determinado conteúdo e quer substituir listas de exercícios que não surtem efeitoS relativos 

à aprendizagem. Neles, quase sempre o fator sorte exerce um papel preponderante e 

interfere nos resultados finais; e os geométricos que têm como objetivo desenvolver a 

habilidade de observação e o pensamento lógico. Com eles conseguimos trabalhar figuras 

geométricas, semelhança de figuras, ângulos e polígonos. 

Sabemos que os jogos estão em correspondência direta com o pensamento 

matemático. Em ambos temos regras, instruções, operações, definições, deduções, 

desenvolvimento, utilização de normas e novos conhecimentos (resultados). 

 
 O espírito de equipe aflora quando a criança percebe que várias 
cabeças podem pensar melhor do que uma, mas que para isso dê certo é 
preciso que a comunicação entre os pares exista de forma efetiva, 
confiante e afetiva (OLIVEIRA, 2004, p. 24). 
 

 
Conforme os PCNs (1997), o ato de jogar é contemplado como um importante 

recurso pedagógico, tanto para sua formação cognitiva quanto para a formação de atitudes, 
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pois irá trabalhar com o erro, com o acerto, com a socialização, com a crítica, com a 

formulação de estratégias e com inúmeros outros processos físicos, biológicos, 

psicológicos e sociais. Não existe um caminho único e melhor para o ensino da 

Matemática, no entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. 

  
 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 linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se para se 
submeterem a regras e dar explicações (BRASIL, 1997, p.35).  
 

 Seguindo a mesma idéia Guzmán (1986) deixa clara a valorização dos jogos, onde 

expressa bem o sentido que a atividade de se trabalhar com eles traz grande contribuição 

para a educação matemática. Reforçando que o interesse dos jogos na educação não é 

apenas divertir, mas sim extrair dessa atividade matérias suficientes para gerar 

conhecimento. 

 [...] o verdadeiro conhecimento físico ou lógico-matemático não é 
transmitido pela escola, mas construído pelo sujeito através das ações 
exercidas sobre os objetos, um conhecimentos dessa natureza (endógeno) 
jamais será esquecido (LA ROSA, 2003, p. 114). 

 

 A matemática compreende uma vasta gama de áreas com graus diferenciados, e é 

considerada por muitos como pilares da formação do cidadão devido à sua representação 

da realidade. Essa representação como ponto positivo, auxilia no ensino para todos os 

alunos, independentes em que grau escolar ou profissão que ele encontre. Ela não se 

constitui como um conjunto de fatos a serem memorizados, que aprender a operar com 

números é muito mais que contar e reconhecê-los e, sobretudo, que os conhecimentos 

adquiridos por meio dessa disciplina, perpassam por toda a nossa vida cotidiana, e durante 

a trajetória escolar das crianças, qualquer proposta de trabalho que envolva situações 

matemáticas devem ser encorajadoras, com idéias não apenas numéricas, mas que tenham 

abrangência à geometria, às medidas e às noções de estatística, de modo que as crianças 

desenvolvam e conservem com prazer uma curiosidade acerca da disciplina, adquirindo 

diferentes formas de perceber a realidade. Logo, pensar desse modo significa acreditar que 

a compreensão requer tempo e exige um permanente processo de interpretação, pois assim 

a criança tem a oportunidade de estabelecer relações, solucionar problemas e fazer 

reflexões para desenvolver noções matemáticas cada vez mais complexas (SMOLE, 2000). 
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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 (BRASIL, 1997, p. 
48). 

 
 
3. ACHADOS INICIAIS DE ESTUDO 

 

O exaustivo trabalho teórico suscitou um trabalho a campo que teve o 

acompanhamento de turmas do primeiro ciclo da rede municipal de Jaguarão/RS, que 

demonstravam um baixo rendimento nos componentes curriculares de Matemática e 

Ciências. Foram selecionadas as três escolas em que tais índices são baixos, sendo duas 

delas da zona urbana e uma da zona do campo. Foram efetuadas duas entrevistas: a 

primeira contendo 10 questões relacionadas aos jogos, a utilização de material concreto e a 

construção do conhecimento lógico-matemático; a segunda, de caráter informal, a 

pesquisadora tentou indagar como eram os procedimentos quando se tratava do jogo e e/ou 

outras atividades em que o professor relacione com a matemática na sua prática 

pedagógica. Foram analisados os Planos de Estudos das escolas, os quais foram 

constatados de que não há trabalhos lúdicos e/ou jogos relacionados com a aprendizagem 

da matemática. Tendo em vista de que o município recebeu materiais concretos do 

Programa Escola Ativa para as escolas da zona rural, o trabalho terá continuidade neste 

semestre após a conclusão de que as professoras do primeiro ciclo não têm formação na 

área específica e não sabem como trabalhar o conhecimento lógico-matemático. Algumas 

análises são detalhadas a seguir, nas tabulações que o trabalho fez até o presente momento. 

 

Questão 02 – Enquanto professor/a que trabalha com a matemática, você utiliza outros 

recursos além do quadro negro/branco e o livro didático? 

Número de 
escolas 

Número de 
professor/as 

Sim  Não 

03 12 1 11 
    

Questão 03 – Enquanto professor/a que trabalha com a matemática, quais recursos você 

utiliza além do quadro negro/branco e o livro didático? 

Respostas coletadas: histórias em que aparece a matemática. 
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Questão 05 – Enquanto professor/a que trabalha com a matemática, você julga necessário 

trabalhar os jogos e/ou aprendizagens lúdicas na sala de aula? 

Número de 
escolas 

Número de 
professor/as 

Sim  Não 

03 12 12 0 
 

   Questão 06 – Enquanto professor/a que trabalha com a matemática, você se julga apto 

e/ou capacitado para trabalhar com os materiais concretos?  

Número de 
escolas 

Número de 
professor/as 

Sim  Não 

03 12 08 04 
 

Em algumas destas questões analisadas, fica claro que o professor não tem 

formação/capacitação específica na área e muito menos sabe elencar os tipos de materiais 

concretos que pode estar auxiliando no trabalho lúdico com os jogos e a matemática 

(apenas dois professores citaram os blocos lógicos). Também na pesquisa fica evidente que 

o professor não sabe relacionar as estratégias/metodologias de aprendizagem de forma 

lúdica para construir o conhecimento matemático. Porém, por outro lado, nesta pequena 

amostragem os professores demonstraram interesse em aprender e disseminar novas 

técnicas e metodologias para se trabalhar o jogo na construção do conhecimento lógico-

matemático.  

 

4.  CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  
 
 A proposta deste trabalho com levantamento bibliográfico, conforme indicado 

anteriormente, visou contemplar os objetivo na utilização dos jogos como recurso 

pedagógico no ensino fundamental, aproveitando a riqueza pedagógica do lúdico; e o 

segundo momento, em ir a campo investigar o trabalho pedagógico dos docentes em 

relação ao trabalho com a matemática. Visto que o jogo faz parte desse cenário, configura-

se um poderoso aliado na educação e um facilitador da aprendizagem, principalmente na 

área da matemática. Entenda-se neste contexto, tanto o jogo individual quanto o jogo 

coletivo, o jogo com regras já pré-definidas, quanto o jogo em que as regras vão se 

estabelecendo ao longo do mesmo, da mesma forma que o jogo concreto e o simbólico 

apresentam espaços privilegiados para a promoção do desenvolvimento e aprendizagem. 

 Os jogos são contemplados pelos autores, aqui citados, trazendo possibilidades de 

se pensar na introdução de jogos como recursos nas aulas de matemática. Pois estes não só 
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possibilitam que as crianças desenvolvam seu raciocínio lógico e que pensem 

matematicamente, mas que criem estruturas para organização do seu pensamento 

estimulem melhores condições para recapitular seus erros, exploram o desenvolvimento 

moral, cognitivo e afetivo. A discussão trouxe a importância da tarefa do educador de 

avaliar o potencial pedagógico de cada aluno e buscar os recursos adequados para cada 

dificuldade envolvendo o grupo. Ao se refletir sobre as diferentes maneiras de ensinar a 

Matemática, constatamos que o ensino é bom na medida em que o aluno é incentivado a 

pensar e raciocinar ao invés de imitar. O fracasso na aprendizagem da Matemática se deve, 

em grande parte, ao fato de as atividades escolares serem desvinculadas das situações de 

vida dos alunos, desconsiderando muitas vezes seus conhecimentos prévios e/ou 

conhecimentos informais adquiridos rotineiramente. 

 Concluímos neste primeiro momento, ainda possível de modificações e 

entrelaçamentos investigativos (pois o trabalho num segundo momento pretende investigar 

in loco o conhecimento lógico-matemático que os próprios docentes têm e suas práticas 

pedagógigicas) que através dos jogos as crianças aprendem de forma prazerosa, num 

contexto desvinculado da situação de aprendizagem formal e mecanizada, estimulando o 

pensamento, uma vez que para participar, não basta estar presente, mas estar atento às 

situações que se removam a cada momento. Os jogos propiciam a diversificação dos 

diferentes assuntos, estimula o pensamento e promove a socialização a partir das regras, 

mesmo as mais simples, destinados a crianças com menos experiências. Através da 

aprendizagem do próprio jogo, o domínio das habilidades e raciocínios utilizados, a criança 

tem a chance de redimensionar sua relação com as situações de aprendizagem, estimulando 

seu desejo de buscar novos conhecimentos. 
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