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Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar o relato de uma experiência 
realizada com alunos do Ensino Médio quando aplicamos jogos matemáticos como 
instrumento desencadeador do processo de ensino aprendizagem dos conteúdos matemáticos 
durante o Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III ministrado em escolas 
públicas de Aracaju. Optamos pela utilização de jogos como estratégia de ensino-
aprendizagem por ser um recurso pedagógico que tem apresentado bons resultados. No 
entanto, nossa motivação maior foi constatar sua eficácia também no Ensino Médio, visto que 
a maioria das atividades propostas está focada nas séries iniciais e no Ensino Fundamental. 
Dessa forma, faremos uma breve reflexão sobre o uso de jogos no Ensino Médio e 
comentaremos de que forma a aplicação desses contribuíram para nossa formação docente.  
Palavras-chaves: Jogos Matemáticos, ensino de Matemática, Ensino Médio. 
 
Abstract: This article aims to present the report of an experiment conducted with students in 
high school when applying mathematical games as a means of triggering the process of 
teaching and learning of math concepts during the Supervised Internship in Teaching 
Mathematics III taught in public schools in Aracaju. We decided to use games as a teaching 
strategy and learning to be an educational resource that has shown good results. However, our 
greatest motivation was to verify its effectiveness also in high school, since most of the 
proposed activities are focused in the early grades and in elementary school. Thus, we will 
briefly reflect on the use of games in high school and comment on how the application of 
these contributed to our teacher training. 
Keywords: Mathematical Games, teaching of Mathematics, High school.  
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 Esse trabalho mostra o resultado de uma experiência realizada com alunos do Ensino 

Médio, mais especificamente, discentes da 2ª série, desenvolvido na Universidade Federal de 

Sergipe e aplicado nas seguintes escolas: Escola Estadual Leandro Maciel e no Colégio de 

Aplicação. Vale destacar que este último se localiza dentro da mesma instituição de ensino 

superior referida anteriormente.  

 A proposta da utilização dos jogos matemáticos como recurso didático pedagógico se 

deu durante o curso de Matemática na disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de 

Matemática III durante o segundo semestre de 2009, no qual utilizamos metodologias, tais 

como: a resolução de problemas, a história da matemática e o uso de novas tecnologias. No 

entanto, optamos pela discussão da utilização de jogos como estratégia de ensino-

aprendizagem em sala de aula por ser um recurso pedagógico que, segundo indícios, tem 

apresentado bons resultados, já que permite ao aluno criar estratégias de resolução de 

problemas, estimulando assim sua criatividade, cooperatividade e participação. Neste sentido, 

buscaremos aqui relatar as atividades didáticas que tiveram os jogos matemáticos como 

instrumento para o ensino de alguns conteúdos matemáticos, que de acordo com Barbosa e 

Carvalho (2007, p.02) “Os Jogos Matemáticos auxiliam o professor nesse trabalho, pois alia a 

atividade lúdica com a aprendizagem, despertando interesse pelo assunto”. 

 Referenciais teóricos como o já citado anteriormente foi conhecido por nós durante a 

nossa formação acadêmica de licenciandos em Matemática quando cursamos as disciplinas 

Metodologia do Ensino de Matemática e Laboratório de Ensino de Matemática. Você neste 

momento pode estar se perguntando o porquê da relação dessas disciplinas com jogos? No 

entanto, nossa aproximação com tais disciplinas permitiram que tivéssemos o nosso primeiro 

contato com os jogos, onde pudemos conhecer melhor os referenciais teóricos que tratam da 

temática em questão, como também alguns exemplos e cuidados quando fossemos aplicá-los 

em sala de aula.  Percebemos também em nossas leituras que a maioria dos pesquisadores 

defendia a utilização de jogos matemáticos nas séries iniciais e no Ensino Fundamental, o que 

nos causou algumas inquietações e estranhamentos: Será que é viável aplicar jogos 

matemáticos também no Ensino Médio? Será que os alunos do Ensino Médio já não se 

interessam mais por jogos? Quais seriam os entraves ao utilizar jogos nesse nível de ensino?   

 Tais perguntas foram aos poucos respondidas quando utilizamos duas atividades 

didáticas que focava o uso de dois jogos no 2º ano do Ensino Médio. Uma das atividades 

tinha como título: “O jogo de cartas como um recurso didático para trabalhar Progressões 

Aritméticas (P.A.)”, que tinha como objetivo formar o maior número de sequências 

(canastras) possíveis, para obter uma quantidade maior de pontos. O recurso utilizado na 
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atividade de P.A. era um baralho comum construído por nós, e que acompanhava suas regras. 

Esse baralho continham algumas cartas, que seria uma espécie de coringa. Ou seja, se 

o participante quisesse fazer uma sequência de razão 2 e faltasse somente a carta 4 para 

completar a canastra ele poderia usar o coringa para substituí-la.    

Embora trabalhássemos em duas escolas distintas, pudemos, de forma geral, perceber 

as mesmas dificuldades enfrentadas e estratégias adotadas pelos alunos.  

Assim, que os alunos receberam as cartas e explicamos as regras sentimos um clima 

de competição de forma que todos os participantes queriam “proteger” suas cartas do seu 

adversário.   

Segundo Grando (2001), 

 

O jogo atrai a atenção pelo fato de estar competindo, e como todos os jogos, 
ou se destrói o inimigo, ou considera o adversário como referência constante 
para o diálogo consigo mesmo. Quando jogos são propostos para as crianças, 
a reação mais comum entre eles é de alegria e interesse pela atividade, pelo 
material e pelas regras, mas o interesse e alegria pelo jogo simplesmente não 
bastam, é preciso que haja uma intervenção pedagógica a fim que esse jogo 
seja útil na aprendizagem de conceitos. É necessário também que essa 
atividade represente um desafio, que seja capaz de gerar "conflitos 
cognitivos", que segundo Jean Piaget, os conflitos cognitivos são 
fundamentais para o desenvolvimento intelectual do sujeito (GRANDO, 
2001, p.1). 

 
 Dessa forma, podemos perceber que o autor chama atenção para o fato de que o “jogo” 

pelo “jogo” não é uma opção interessante. Ele afirma que o jogo deve ser útil na 

aprendizagem representando um desafio, que seja capaz de levar o aluno a compreender os 

conceitos matemáticos, a desenvolver o espírito crítico, o raciocínio lógico e a criatividade. 

Os PCN (1997) nesse sentido corrobora afirmando que  

 

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.36). 
 

A autora Costa (2010), também acredita que o uso de jogos é uma ferramenta 

pedagógica útil no ensino de Matemática. Atendendo a essa mesma perspectiva, a autora 

defende a utilização de jogos no ensino de Matemática e ressalta as características de um bom 

jogo. 

Os jogos entram no ensino da matemática como forma de concretizar as 
situações problemas e formar conceitos, em vez de decorá-los. Um bom 
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jogo, segundo Ana Ruth, deve propor algo interessante e desafiador; 
permitir a auto avaliação do desempenho (o próprio aluno descobre se sua 
solução está certa, porque ou ele fecha o jogo ou não); e incentivar a 
participação dos jogadores do começo ao fim (COSTA, 2010, p.1). 

 

 Com relação a afirmação da autora supracitada, quanto ao jogo de cartas que 

aplicamos acreditamos que ele pode ser visto como um bom jogo na percepção de Ana Ruth, 

pois, verificamos que todas as três características citadas por ela, para que um jogo seja dito 

bom foram constatadas quando executamos essa atividade, ou seja, era desafiador pois os 

alunos tinham como objetivo formar o maior número de sequencias possíveis; permitia a auto 

avaliação ao terem que verificar se já haviam completado uma canastra, além de instigar a 

criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, pois tinham que utilizar estratégias que lhes 

permitissem chegar mais rápido a um resultado satisfatório. Além de incentivar a participação 

dos jogadores, já que o jogo ocorria em grupos de quatro pessoas, com subgrupos de duas 

pessoas que estavam jogando juntas, mas que não podiam ver os jogos uma da outra, portanto 

tinham que prestar atenção no seu jogo, no do seu parceiro e de seus adversários.     

Ao fim do jogo, como os alunos já haviam visto o conteúdo de Progressões 

Aritméticas (P.A.), esperávamos que eles utilizassem este conhecimento para auxiliá-los na 

contagem de pontos. Mas poucos alunos se deram conta disso, isto é, que aquele jogo tratava 

sobre Progressões Aritméticas (P.A.), alguns grupos, uma minoria, usaram a fórmula da soma 

dos termos de uma P.A. e rapidamente conseguiram contar seus pontos, outros perceberam 

que se tratava de P.A., mas não se lembravam da fórmula da soma, recorrendo a contagem de 

carta por carta. 

 Notamos que esse jogo foi importante para os alunos que lembravam e que haviam 

esquecido o conteúdo, pois como os mesmos eram vestibulandos, puderam relembrar este 

conteúdo, reforçar seus conhecimentos e até mesmo utilizá-lo para resolver um determinado 

problema. Além de ter possibilitado uma maior interação entre os grupos, que puderam 

compartilhar ideias e ter uma nova chance de serem construtores do seu próprio 

conhecimento. Segundo Borin (1996), 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos 
alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 
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). 
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Nesse contexto, vejamos a seguir a opinião de Miorin e Fiorentini (1990):  

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” 
mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e porque faz. Muito 
menos um “aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender 
significativo, do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, 
reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua 
visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. O material ou o jogo 
pode ser fundamental para que isso ocorra. Nesse sentido, o material mais 
adequado, nem sempre, será o visualmente mais bonito e nem o já 
construído. Muitas vezes, durante a construção de um material, o aluno tem 
a oportunidade de aprender matemática de uma forma mais efetiva 
(MIORIN; FIORENTINI, 1990, p.6).  

 
 

Amparados em Miorin e Fiorentini (1990), buscamos utilizar, além do jogo, outras 

metodologias que possibilitassem uma maior participação do aluno e explorasse sua 

criticidade, seu raciocínio lógico. Para isso executamos outra atividade intitulada: A utilização 

do Problema das 8 Rainhas  para introduzir o ensino de Matrizes que possuía como objetivo 

- “Aplicar o Problema das 8 Rainhas como um recurso didático para introduzir o conteúdo 

Matrizes”. A proposta da atividade citada era utilizar como recurso um tabuleiro de xadrez 

8x8, e 8 rainhas. Esta atividade além de utilizar o jogo como metodologia abordava também a 

temática da resolução de problemas.  

Sobre o jogo aplicado em sala de aula, Groenwald e Timm (2002), afirmam que 

Os jogos trabalhados em sala de aula devem ter regras, esses são 
classificados em três tipos: 
· jogos estratégicos, onde 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. O fator sorte 
não interfere no resultado;  
· jogos de treinamento, os quais são utilizados quando o professor percebe 
que alguns alunos precisam de reforço num determinado conteúdo e quer 
substituir as cansativas listas de exercícios. Neles, quase sempre o fator 
sorte exerce um papel preponderante e interfere nos resultados finais, o que 
pode frustrar as idéias anteriormente colocadas; 
· jogos 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 (GROENWALD; 
TIMM, 2002, p.2).  

 

O problema das oito rainhas já possuía suas próprias regras. E conforme a citação 

acima, podemos classificá-lo como jogos de estratégia, pois exigia perspicácia dos alunos 

para alcançar seu objetivo, sendo que a sorte não era um fator decisivo para chegar há um 

resultado final. No entanto, gostaríamos de enfatizar que defendemos que as regras do jogo 

possam ser pensadas e estabelecidas pelos alunos. Como a nossa intervenção em sala de aula 
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era curta, não seria possível seguir este pensamento, logo tivemos que levá-las pronta e 

acabada para os alunos. Neste jogo, os alunos tinham que dispor as oito rainhas no tabuleiro, 

de modo que elas não se atacassem. Explicamos para os alunos que num jogo de xadrez as 

rainhas podem se movimentar ou atacar se movendo na vertical, horizontal e diagonal.  

Para a elaboração dessas atividades nos amparamos no trabalho de Polya (1995), que é 

de certa forma, reapresentado em Dante (1996). Segundo esses autores, para a aplicação da 

resolução de problemas, primeiro, devemos saber a significação e diferenciação do que é um 

problema e do que é um problema matemático, compreender os objetivos da resolução de 

problemas e saber distinguir os vários tipos de problemas e saber desenvolver os passos da 

resolução de problemas.          

Conforme o que está posto pelos autores, referidos anteriormente, para a aplicação da 

resolução de problemas inicialmente deve ser apresentada uma atividade ou situação 

problema, dar um tempo para que o aluno examine e compreenda a atividade, elabore um 

plano para solucionar o desafio proposto, execute o plano e verifique se a solução é valida. Ao 

professor nesse momento cabe o papel de coadjuvante, pois depois da apresentação da 

situação proposta, os alunos ficam livres para escolher o caminho que achar mais conveniente 

para resolver a atividade, enquanto isso, o professor/orientador observa e só interfere, 

preferencialmente, quando o aluno solicitar, para mediar possíveis conflitos e apresentar, se 

necessário, outros questionamentos. 

A execução desta atividade foi realizada em grupos de cinco pessoas, sendo que cada 

grupo possuía dois tabuleiros para dispor as rainhas, devido a complexidade do problema e a 

suas inúmeras possibilidades. Inicialmente estabelecemos um tempo para que os alunos 

examinassem e compreendessem a atividade e pensassem em estratégias para resolvê-la 

seguindo os apontamentos de Polya (1995). Já sabíamos que haveria certa dificuldade em 

dispor as rainhas, mas acreditávamos que essa dificuldade seria um desafio para os alunos. 

Fato que se confirmou durante a realização da atividade, pois a maioria dos alunos ficou 

desafiado e não descansaram enquanto não encontraram uma solução para o problema.  

 Quanto a relação desse problema com um conteúdo matemático, estes perceberam 

suas relações com matrizes e notaram que haviam diferentes possibilidades de dispor as 

rainhas no tabuleiro, já que alguns grupos encontraram diferentes resultados, lembrando assim 

de Análise Combinatória. Com isso pudemos instigá-los a identificar os conceitos elementares 

de uma matriz, como diagonal, linha, coluna. Assim outras definições foram sendo 

relembrados pelos próprios alunos e orientados por nós professores, como as de matriz 

quadrada, matriz diagonal, matriz identidade entre outros. Então quando questionávamos os 
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alunos quais às posições que as rainhas ocupavam, sendo que a posição a ser dada refere-se 

primeiro ao número da linha seguido do número da coluna, eles respondiam utilizando os 

conceito de matrizes que se uma rainha ocupar uma posição que representa o elemento da 3ª 

linha e da 2ª coluna, esse elemento será o a32, enquanto o a23 representa o elemento da 2ª linha 

e da 3ª coluna.  

 Por fim, já com algumas noções importantes sobre matrizes, os alunos tiveram que 

descrever uma “lei de formação” para o problema que tinham resolvido, ou seja, eles tinham 

que representar este problema algebricamente. Está foi a maior dificuldade encontrada pelos 

alunos, pois necessitava de um conhecimento mais aprofundado. Apesar dessa fragilidade 

ainda houve muitas resoluções interessantes que mesmo não utilizando as notações 

adequadas, valeu-se de um raciocínio lógico matemático. Por exemplo, eles escreviam que se 

a primeira rainha ocupasse a primeira linha e a primeira coluna, as outras casas que estavam 

na mesma linha, coluna e diagonal desta rainha deveriam ser preenchidas com o número zero, 

e assim quando escolhia outra posição para colocar uma rainha, seguia o mesmo processo até 

que tivesse contemplado todas as rainhas. 

        Com esta experiência percebemos que a utilização de jogos no ensino médio pode ser 

eficaz, apesar de muitos autores defenderem sua utilização apenas nas séries iniciais e no 

Ensino Fundamental. Como confirma a autora Pasdiora (2008): 

 

[...] a proposta de utilizar jogos para o ensino da matemática, não somente 
nas séries iniciais e no ensino fundamental, mas também no ensino médio, 
tendo em vista que o jogo normalmente é uma atividade apreciada, não 
apenas por crianças, mas também por jovens e adultos (PASDIORA, 2008, 
p.8).  
 

 Constatamos exatamente esse fato, que também os jovens do Ensino Médio se 

interessam por jogos e mais que isso eles tem uma melhor aceitação a aprender os conteúdos 

matemáticos, dessa forma, presenciamos sua viabilidade nesse nível de ensino. Destacamos 

ainda que muitos professores justificam que não executam atividades que façam uso do jogo 

além de outros recursos, além do quadro e giz, porque no Ensino Médio os alunos são 

vestibulandos, e, portanto, não podem perder tempo para não “atrasar o programa”, pois tais 

atividades são bastante demoradas, porém notamos que esse tempo é recompensado já que 

conceitos matemáticos são mais rapidamente compreendidos, abstraídos e fixados. 

Aprendemos que devemos nos atentar, para o cuidado que se deve ter ao utilizar esta 

metodologia, pois quando utilizada de forma incorreta pode desmotivar os alunos e criar uma 

barreira para a inserção de outras atividades diferenciadas em sala de aula. O professor deve 
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ter propriedade sobre o que está fazendo e falando, para que os alunos consigam compreender 

qual a intencionalidade do jogo, para assim fazerem um uso correto do mesmo. Os resultados 

obtidos mostram que a utilização dessa metodologia aumenta o interesse dos alunos pela 

disciplina, melhorando consideravelmente os índices de aproveitamento dos alunos. A 

conclusão a que se chega é que a utilização de metodologias alternativas torna as aulas mais 

atraentes para os alunos, obtendo-se assim melhores resultados. 

Em suma, podemos afirmar que essa foi uma experiência muito enriquecedora para 

nossa vida acadêmica e com certeza vai ter grande reflexo na nossa carreira profissional, pois 

confirmamos que o uso de atividades diferenciadas, em especial aquelas que fazem uso de 

jogos, para ensinar matemática é extremamente importante para melhorar o processo ensino-

aprendizagem não só no Ensino Fundamental, o qual é mais comum, mas também no Ensino 

Médio.  
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