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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de discute sobre o papel das atividades lúdicas dentro do 
ensino de matemática nas séries iniciais do EF e apontar alternativas de utilização dos jogos 
como ambiente propício ao pensamento produtivo e lógico-matemático. Essas reflexões são 
resultantes de experiências profissionais vivenciadas pelos autores permeadas pela teoria 
piagetiana de Constance Kamii em seus estudos sobre a aritmética nas séries iniciais do 
ensino através de observação e pesquisa bibliográfica. Conclui-se que existe uma vinculação 
produtiva entre o uso de jogos e atividades lúdicas e a produtividade do pensamento para 
enfrentar situações novas, ter motivação, mobilizar-se, elevar a autoestima e o enfrentamento 
da realidade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Jogos, Ensino de Matemática, Ensino Fundamental. 
 

RESUMEN 

 Este artículo tiene el objetivo de debatir sobre el papel de las actividades lúdicas 
dentro de la enseñanza de matemáticas en las primeras series del EF y apuntar alternativas de 
uso de los juegos como un entorno propicio al pensamiento productivo y lógico-matemático.  
Estas reflexiones son fruto de las experiencias profesionales experimentados por los autores 
permeado por la teoría piagetiana de Constance Kamii en sus estudios sobre la aritmética en 
las primeras series del enseñanza a través de observación y investigación bibliografia. 
Concluyó que hay una vinculación productiva entre el uso de juegos y actividades lúdicas y a 
productividad del pensamiento para frente a nuevas situaciones, tener motivación, 
mobilizarse, elevar la autoestima y enfrentar la realidad. 
PALABRAS-LLAVES: Juegos, Enseñanza de Matemáticas y Educación Básica.   
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O presente texto discute o papel das atividades lúdicas dentro do ensino de matemática 

nas séries iniciais do ensino fundamental com o objetivo de apontar alternativas de utilização 

dos jogos como ambiente propício ao pensamento produtivo e lógico-matemático que levam o 

aluno a mobilizar-se para pensar e como instrumento útil para instrumentalizar o aluno para o 

enfrentamento de situações novas.  Essas reflexões são resultantes de experiências 

profissionais vivenciadas pelos autores (que possuem vasta experiência na educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental) permeadas pela teoria piagetiana de Constance Kamii 

em seus estudos sobre a aritmética nas séries iniciais do ensino através de observação e 

pesquisa bibliográfica. 

 Um dos principais objetivos do ensino de matemática é fazer o aluno pensar 

produtivamente. Mas como fazê-lo pensar produtivamente? Para isso nada melhor que 

apresentar-lhe situações-problemas que o envolvam, o desafiem e motivem a querer resolvê-

las. Esta é uma das razões pela qual a resolução de problemas tem sido reconhecida no mundo 

todo como uma das metas fundamentais da matemática na educação básica nas séries iniciais. 

É preciso desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso 

inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às 

questões que surgem em seu dia-a-dia, na escola ou fora dela. 

Devemos ensinar o aluno a enfrentar situações novas, pois estamos vivendo uma era 

de grandes e rápidas transformações e diante da rapidez das mudanças sociais e o 

aprimoramento cada vez maior e mais rápido da tecnologia ficamos impedidos de fazer uma 

previsão exata de quais habilidades, conceitos e algoritmos matemáticos seriam úteis hoje 

para preparar um aluno para sua vida futura e quando poderíamos considerá-lo pronto para 

enfrentar as situações do amanhã. Não devemos ensinar apenas conceitos e algoritmos que 

são importantes hoje, mas que futuramente poderão estar obsoletos, quando se deve trabalhar 

em cima da produtividade que hoje está inserida na criança, logo se faz necessário que 

preparemos o aluno para lidar com situações novas, quaisquer que sejam elas, por isso é 

fundamental desenvolver nele iniciativa, espírito explorador, criatividade e independência 

através da resolução de problemas. 

O professor deve oportunizar o envolvimento do aluno com as aplicações da 

matemática, pois apesar da importância da matemática e do quanto ela auxilia no 

desenvolvimento do raciocínio do aluno, logo nos primeiros contatos com essa ciência, 

começam a detestá-la ou tornam-se indiferentes a ela. Isso pode ser atribuído à forma como 

esses primeiros contatos são feitos e ao exagero no treino de algoritmos e regras 

desvinculadas de situações reais, além do pouco envolvimento do aluno com aplicações da 
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matemática que exijam o raciocínio e o modo de pensar matemático para resolvê-las. A 

oportunidade de usar os conceitos matemáticos no seu dia-a-dia favorece o desenvolvimento 

de uma atitude positiva do aluno em relação à matemática. Não basta saber fazer 

mecanicamente as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. É preciso saber 

como e quando usá-las convenientemente na resolução de situações-problema. 

 É necessário mobilizar-se e desenvolver uma atividade intelectual para que ocorra a 

aprendizagem.  Os estudos de Silva (2009) dizem que: 

 
Para aprender, o aluno deve manter uma atividade intelectual; quem não 
pensa, não aprende.  Para mobilizar-se intelectualmente, é preciso achar um 
sentido nesta atividade intelectual; quem nem entende de que se trata não faz 
esforço algum para pensar e aprender.  Ou seja: aprende quem estuda de 
forma ativa um assunto que, para ele, faz sentido.i   
 

 Vários pontos aqui descritos estão presentes em possibilidades apresentadas aos alunos 

através de um jogo (atividade lúdica).  Para jogar é preciso pensar e pensar produtivamente 

em busca da vitória e/ou objetivo proposto pelo jogo.  Motivado para chegar a um objetivo o 

aluno mobiliza-se em busca do mesmo, isso o torna um sujeito ativo, que entende do que está 

vivenciando e para ele isso faz sentido.  Sem contar que um jogo apresenta em suas etapas 

várias situações desafiadoras que caracterizam-se como situações-problemas que o aluno tem 

que enfrentar para alcançar o seu objetivo.   

 Sendo aplicado ao estudo de matemática, o jogo vai possibilitar que o aluno utilize 

vários conhecimentos matemáticos para a resolução de problemas que se apresentam de forma 

desafiadora para chegar a um objetivo positivo, ocorrendo a mobilização de forma lúdica e 

desmistificadora.   

Para adquirir tal postura se faz necessário que o professor compreenda este processo, 

pois o professor que está compromissado com a educação do aluno deverá perguntar-se 

diariamente sobre como tornar a matemática mais interessante e desafiadora em suas aulas. 

Esse mesmo professor tentará levar os alunos a trabalhar em grupo de modo ativo ou até 

mesmo individualmente, na aventura de buscar a solução de um problema que os desafia, que 

certamente será, mais dinâmica e motivadora do que o clássico esquema de explicar e repetir 

a matemática em aulas com postura tradicional.  

O real prazer de estudar matemática está na satisfação que surge quando o aluno, por 

si só, resolve o problema que foi apresentado a ele. Quanto mais difícil, maior a satisfação em 

resolvê-lo. Um bom problema suscita a curiosidade e desencadeia no aluno um 

comportamento de pesquisa, diminuindo sua passividade e conformismo.  
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Durante uma aula deve-se buscar equipar o aluno com estratégias para resolver 

problemas desenvolvendo determinados planos que, em geral, se aplicam a um grande 

número de situações. Sendo assim, poderemos auxiliar na análise e na solução de situações 

onde um ou mais elementos desconhecidos são procurados. Adotando esta postura o professor 

ajuda o aluno a tornar-se capaz de enfrentar situações conhecidas e desconhecidas na escola 

ou fora dela. 

O professor deve estar atento aos anseios dos alunos quanto à educação matemática, 

devendo este ficar de prontidão para propor projetos que sejam viáveis com base nos 

conteúdos a serem trabalhados dentro de uma postura lúdica. Por exemplo um projeto lanche 

coletivo apresentado por alunos do 5º ano do ensino fundamental, onde sejam convidados 

alunos do 3º e 4º ano juntos, podendo ser propostas conversas sobre desconto, prejuízo e 

lucro, bem como a resolução dos problemas ligados à vida real usando os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula ou através da vivência e experiência de cada aluno, que pode 

culminar com a criação de um jogo de tabuleiro pelos alunos que retratem situações reais do 

projeto e envolvam cálculos realizados por elas no percurso do desenvolvimento das 

atividades. 

Portanto, precisamos de pessoas ativas e participantes que deverão tomar decisões 

rápidas, formando cidadãos matematicamente alfabetizados e que saibam resolver, de modo 

inteligente seus problemas de comércio, economia, administração, engenharia, medicina, 

previsão do tempo e outros da vida diária. Para isso é necessário que o aluno tenha em seu 

currículo a resolução de problemas como parte substancial, trabalhada de forma diferenciada 

(abandonando as práticas de cópias de problema sem lógica e resoluções mecânicas) para que 

desenvolva desde cedo sua capacidade de enfrentar situações-problema de forma criativa 

como, por exemplo, sendo uma etapa de um jogo para chegar a vitória. 

Os estudos de Santos (2009) mostram que os alunos necessitam de motivação para 

consertar a própria imagem de fracassados em matemática e os jogos com a sua característica 

de ludicidade e com possibilidades de motivação podem ser um grandes aliados para o 

professor trabalhar este lado psicológico do aluno. 

 

Em síntese, os alunos têm consciência das suas dificuldades em matemática, 
em particular as meninas, mas protegem a imagem de si mesmo, em 
especial, novamente, as moças.  Entretanto, uma minoria significativa de 
20% a 25% dos alunos associam fracasso em matemática e falta de 
inteligência.  Pode-se ensinar matemática a alunos, inclusive fracassados, 
que distinguem inteligência e sucesso em matemática.  Mas é preciso 
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consertar a imagem de si da minoria que se julga pouco inteligente por ter 
fracassado em matemática. (p.102).ii 

  

O contexto lúdico favorece a criança no domínio de si, na criatividade, na afirmação 

da personalidade, no imprevisível. Chateau, considera o jogo como uma “atividade séria que 

nasce da vontade, em que há um esforço e uma tarefa para que se cumprir uma prova”iii. Por 

meio dele, a criança aprende o que é uma tarefa, organiza-se, porque há um programa 

imperativo que a si mesma se impõe com um caráter de obrigação moral. Ao jogar, a criança 

aceita um código lúdico com um contrato social implícito. 

O que agrada a criança no jogo é a dificuldade e o desafio, passíveis de serem 

livremente superados. 

Segundo a teoria piagetiana, o jogo na escola tem importância quando revestido de seu 

significado funcional. Podemos observar o uso diferenciado que é feito dele, e por este motivo 

muitas vezes seu uso no ambiente escolar foi negligenciado por ser visto como uma atividade 

de descanso ou apenas o desgaste de um excesso de energia, nunca como atividade produtiva 

e lógica que leva a aprendizagem de estruturas. Piaget ressalta a importância da teoria de 

Groos que concebe o jogo como um exercício preparatório, desenvolvendo na criança suas 

percepções, sua inteligência, suas experimentações, seus instintos sociais etc. Afirma, 

entretanto, que esta descrição funcional do jogo realizada por Groos adquire plena 

significação se apoiada na noção de assimilação. Piaget citado por Brenelli (1996) fala sobre 

essas atividades. 

 
Para Piaget, por meio da atividade lúdica a criança assimila ou interpreta a 
realidade a si própria, atribuindo então ao jogo, um valor educacional muito 
grande. Neste sentido, propõe-se que a escola possibilite um instrumental à 
criança para que, por meio dos jogos, ela assimile as realidades intelectuais, 
a fim de que estas mesmas realidades não permaneçam exteriores à sua 
inteligência. 
Para uma adaptação à realidade, no dizer de Piaget, é preciso uma síntese 
entre assimilação e acomodação. O jogo no qual prevalece a assimilação 
pela própria evolução interna, pouco a pouco se transforma em construções 
adaptadas, exigindo sempre mais de trabalho efetivo. Concluindo, afirma: 
“numa escola ativa, todas as transições espontâneas ocorrem entre o jogo e o 
trabalho”.(p.21)iv 
  

Em contextos escolares, os trabalhos de Constanci Kamii vêm ilustrar 

significativamente o uso de jogos de regras, baseando-se em um quadro de referência 

piagetiano, pois ao tecer considerações sobre o jogo, como componente metodológico nas 

escolas, Kamii e Declark (1986) afirmam que os adultos fazem uma grande diferença entre o 

jogo e trabalho, sendo que as escolas não se encontram em estruturas separadas da sociedade, 
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estão elas defendem o ponto de vista de que as escolas têm a função de preparar as crianças 

para aprenderem a viver e trabalhar no mundo dos adultos. 

Kamii, apud. Brenelli(1996, p. 22), afirma: 

 

É preciso que os pais reconheçam o valor educacional dos jogos e apóiem os 
professores que os usarem na sala de aula... muitos professores têm medo de 
usar jogos por receio de que os pais venham a reclamar que as crianças não 
levam lições para casa... as crianças aprendem bem mais em jogos de grupo 
do que em muitas lições mimeografadas.v 

 

Outra experiência relevante com jogos é a descrita por Chadwick e Tarky, que 

apresentam um conjunto de jogos lógicos, com a finalidade de estimular a criação das 

estruturas lógicas necessárias para a aprendizagem inicial tanto da matemática como da 

leitura. Nos jogos apresentados por eles estão presente as noções de seriação, conservação e 

classificação. Além desses benefícios os autores apontam como resultado do progresso 

cognitivo a construção de esquemas mentais que permitem assimilar melhor a leitura, o que 

não deixa de contribuir para a matemática quando a leitura é utilizada para interpretar os 

problemas escritos. 

Dentre os benefícios dos jogos se destaca o poder que ele tem de tornar o aluno mais 

sociável e construtor do seu próprio conhecimento.  Essa é uma atividade séria e não passa 

nem perto do que costumam chamar de “matemática fingida” ou  “matemática de 

brincadeira”, mas é sim uma brincadeira que tem a possibilidade de evoluir para a construção 

de conhecimentos.  

Um outro jogo de bastante proveito na sua utilização nas aulas de matemática é o 

Tangram.  O Tangram é um antigo jogo chinês à cerca do qual pairam muitas lendas 

interessantes,  ele pode ser utilizado para identificação de formas geométricas diversas, com 

suas peças é possível compor e decompor figuras diversas.  Também podem ser exploradas as 

relações existentes entre os elementos de uma figura, exploração do conceito de área e 

problemas envolvendo o teorema de Pitágoras, alguns estudiosos brasileiros como Imenes e 

Lelis já apontaram várias formas de utilização desse jogo. 

Outra experiência a respeito do uso de jogos na aprendizagem de matemática refere-se 

aos centros Pentathlon nos Estados Unidos, que reúnem uma série de jogos matemáticos 

envolvendo resolução de problemas, com vistas a desenvolver conceitos aritméticos, 

raciocínio lógico e espacial. Dentre os diversos jogos encontram-se o dominó. 

Em contextos psicopedagógicos ou de reeducação, os jogos revestem-se de 

importância na medida em que permitem investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades, 
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sejam elas de ordem afetiva, cognitiva ou psicomotora. Servem a estes objetivos os jogos de 

exercício, os simbólicos, os de regras e de construção. 

Os jogos de regra são caracterizados por uma atividade que propõe ao sujeito uma 

situação-problema (objetivo do jogo), um resultado em função desse objetivo e um conjunto 

de regras. Sua execução, individualmente ou em grupo, impele o jogador a encontrar ou 

produzir meios em direção a um resultado favorável, inserindo-o num contexto de luta contra 

o adversário com as suas táticas e estratégias, encontrando-o ou atemorizando-o. 

 Constance Kamii (1995) nos mostra porque os jogos devem ser utilizados como parte 

de um ensino que se denomine construtivista e quais os benefícios que ele apresenta. 

 

Os jogos são uma parte essencial do ensino construtivista por muitas razões. 
Do ponto de vista do desenvolvimento da autonomia das crianças, os jogos 
envolvem regras e são, portanto, especialmente adequados para o 
desenvolvimento da habilidade das crianças de governarem a si mesmas. 
Quando surgem conflitos, o professor pode ajudar as crianças a tomarem 
suas próprias decisões sobre sanções e sobre a possibilidade de modificar as 
regras ou de fazer outras. 
Do ponto de vista da aritmética, os jogos são há muito tempo conhecidos 
como motivadores do treino das quatro operações.vi 

 

Desse modo, os jogos são importantes para construir habilidades na criança que lhe 

serão úteis em várias áreas da vida e deve-se ter cuidado ao utilizá-los para treinar as quatro 

operações sob pena de estar trocando apenas a forma, mas possuir objetivos tradicionais tanto 

quanto são feitas operações repetitivas no quadro-de-giz. 

Para o desenvolvimento da autonomia das crianças é importante que elas trabalhem e 

aprendam para sua própria satisfação, sem ser manipuladas por motivadores externos. Esse é 

um fator parecido com o que ocorre quando aplicamos atividades de leitura com crianças e as 

obrigamos a ler livros infantis dirigidos para atividades de gramática, por exemplo, o que as 

levam a fazer leituras de modo mecânico e não prazeroso. 

Com os jogos, as crianças aprendem a serem críticas e confiantes em si mesma, pois 

os jogos fornecem oportunidades para criar estratégias que uma vez trazendo resultados 

positivos aumenta a autoestima das mesmas. 

Para que os jogos tenham um valor cognitivo e sejam levados à sério, se faz necessário 

que o professor jogue com os alunos.  A presença de um adulto considerando aquela atividade 

importante impõe a ela um maior status.  Também é aconselhável que o professor peça para 

que seus alunos registrem o ocorrido no jogo, pois as operações matemáticas que ocorrem 
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durante o desenvolvimento do mesmo possuem uma forma padrão de registro que deve ser 

aprendida e obedecida pelas crianças. 

Quando o professor joga com os alunos avalia melhor o quanto cada criança raciocina 

numericamente, como também saberá quando esse jogo precisará ser abandonado ou 

modificado. Essa é uma orientação é bastante pertinente pois muitos professores das séries 

iniciais do ensino fundamental utilizam jogos industrializados em suas aulas e que não 

possuem nenhuma adequação à realidade e especificidades de sua turma. 

Muitos jogos são classificados de acordo com o conteúdo a ser trabalhado em sala de 

aula servindo de suporte para a aprendizagem do aluno, também existem classificações dadas 

pelo tipo de material,como por exemplo: jogos de adição, jogos de subtração, jogos de 

multiplicação, jogos de divisão, jogos industrializados, jogos de lógica, jogos de cartas e 

jogos com tabuleiros. 

Como por exemplo dos jogos de cartas citamos o “tira – põe”, neste jogo composto 

por 62 fichas amarelas, 22 vermelhas e 22 azuis com respectivos valores 1, 2 e 10 pontos,  são 

usadas nesse jogo também uma “xícara” com tampa que é chamada de “gatinho”, ou até 

mesmo um “baú” com tampa e “Banco”, onde serão depositados os valores. Para começar a 

jogar cada jogador pega 10 fichas amarelas, 5 vermelhas e 2 azuis (num total de quarenta 

pontos) e coloca 3 pontos dentro da “xícara”. Cada jogador então gira o topo da xícara e retira 

da caixa uma ficha para seguir as instruções escritas. Se cair no “pegue 2”, por exemplo, o 

jogador pega fichas valendo 2 pontos e no caso de cair no “pôr 10”, automaticamente o 

jogador deverá colocar 10 pontos no “gatinho”. O primeiro a atingir 60 pontos ganha o jogo.  

Nesse jogo a tônica está nas combinações com o número 3, como também o conceito 

de lucro, prejuízo, multiplicações por 2, 10 e noção de dobro, então podemos observar que um 

mesmo jogo pode possibilitar a construção de vários conceitos matemáticos, podendo ser 

utilizado em várias aulas e o professor precisa observar a hora certa de abandonar o jogo ou 

criar adaptações para o mesmo.    

Nos jogos de tabuleiro, temos o xadrez como sendo um jogo de pura estratégia e ação 

criativa. Do ponto de vista pedagógico é inegável que o jogo de xadrez estimula pelo menos 

cinco capacidades do desenvolvimento cognitivo: 1 – raciocinar na busca dos meios 

adequados para alcançar um objetivo; 2 – organizar uma variedade de elementos para uma 

finalidade; 3 – imaginar concretamente situações futuras próximas; 4 – prever prováveis 

conseqüências de atos próprios e alheios; 5 – tomada de decisões vinculadas à resolução de 

problemas. 
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As aplicações do xadrez na matemática são bastante vastas e não são limitáveis, já que 

a sua prática resultará em: 1 – A análise combinatória e o cálculo de probabilidades; 2- A 

estatística; 3 – A informática, e isto em dois níveis: aquele da gestão de torneios e aquele da 

programação propriamente dita do jogo; 4 – A teoria dos jogos de estratégia; 5 – Na álgebra – 

cálculo do índice de desempenho dos jogadores, bem como nas suas anotações; 6 – Na 

geometria – o movimento das peças é uma introdução às noções da verticalidade, de 

horizontalidade, pois a representação do tabuleiro é estabelecida como um sistema cartesiano.  

Uma importante recomendação aos professores quanto a escolha dos jogos para as 

suas aulas e a classificação desses jogos quanto a alguns critérios, tais como: objetivos do 

jogo, conceitos matemáticos a serem trabalhados, adequação à série onde vai ser utilizado, 

periodicidade com que deve ser utilizado.   

A maioria dos jogos utilizados nas escolas são jogos industrializados e estes costumam 

não possuírem essas especificações, desse modo é necessário que os professores possuam 

habilidade necessária para a elaboração desses critérios de utilização. 

Dentro da área da educação, urge a preocupação de não “bitolar” a criança, pelo 

contrário devemos mudar o nosso discurso matemático adequando com a zona de 

desenvolvimento real, proximal e potencial de cada aluno. Para que isto aconteça, teremos 

que refletir sobre nossas ações e buscar apresentar um trabalho produtivo, fazendo com que os 

alunos façam a matemática com relação ao seu viver diário. 

Nossa preocupação é que não tenhamos entre alunos e também entre professores das 

séries iniciais cada vez mais afirmações tais como: “não gosto de matemática”. Pois não é 

necessário ir muito longe para perceber a necessidade da matemática no cotidiano das 

pessoas. 

É necessário observar que tratar as atividades lúdicas como um espaço produtivo para 

o pensamento, em especial o pensamento lógico matemático, na educação básica, não deve 

ser tomada como “modismo” como alguns pensam, na realidade é um grito de liberdade 

diante de ações pedagógicas obsoletas e ultrapassadas.  

Ao levantar tais questões temos o objetivo de mostrar a necessidade de formar alunos 

para enfrentar os problemas matemáticos que a vida possa lhes apresentar, sejam eles comuns 

ou novos, também caracterizar a relação existente entre situações novas, motivação, 

mobilização, autoestima elevada, coletividade e enfrentamento da realidade com a utilização 

de jogos e atividades lúdicas diversas nas aulas de matemática, alertando para o fato que essa 

relação deve ser bem aproveitada em favor dos alunos e que para participar desse processo é 
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necessário que os professores desse nível de ensino se sintam sujeitos deste processo tanto 

quanto seus alunos gerando experiências bem sucedidas de construção do conhecimento.  

 

NOTAS: 

                                                 
i SILVA, Veleida Anahí da. Por que e para que aprender a matemática?: a relação com a matemática dos 
alunos de séries iniciais. São Paulo: Cortez, 2009. (p. 9) 
ii IDEM (p.102) 
iii CHATEAU, J. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1954. 
iv BRENELLI, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
v IDEM. 
vi KAMII, Constance. Desvendando a aritmética-implicações da teoria de Piaget. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
P. 147. 
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