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Resumo

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo caracterizar
indicações dos autores acerca de jogos e outros recursos nas três coleções de livros didáticos de
Matemática mais adotadas para escolas do município de Aracaju/SE, correspondentes ao
PNLD/2017. As referidas coleções, foram examinadas observando-se os conteúdos para os quais
foram sugeridos jogos e recursos, como também quais livros foram indicados como sugestões de
leitura pelos autores. Constatou-se, assim, que os conteúdos mais utilizados são: Eixos coordenados,
Múltiplos e divisores, Números primos, Números pares e ímpares, Números inteiros, Simetria,
Raízes, Números racionais e Monômios, presentes nos seguintes recursos: Ábaco, Embalagens, Jogo
do PIN, Jogo Balão do Números Primos, Calculadora, Dado, Balança, Moeda, Tangram, Jogo
Batalha Naval.
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1. Introdução
Neste artigo é apresentado o resultado de um exame realizado em exemplares das três coleções de
livros didáticos de Matemática mais adotados para escolas de Aracaju – SE. De pronto vale ressaltar
que o objetivo da pesquisa foi caracterizar a indicação de jogos e outros recursos didáticos por
autores de livro didáticos. Foi tomado como fonte os livros das coleções: Matemática Compreensão e
Prática de autoria de Ênio Silveira (1º lugar), Vontade de Saber Matemática de autoria de Souza e
Pataro (2º lugar) e Matemática de autoria de Bianchini (3º lugar) para se examinar, tanto no livro do
aluno, quanto no Manual do Professor quais eram os recursos sugeridos, para quais conteúdos eram
propostos, quais eram as sugestões presentes no livro por parte dos autores para se trabalhar com
estes materiais e a indicação de leituras na área de jogos matemáticos.

Dito de outra forma, quais os conteúdos matemáticos que são mais abordados pelos autores com
uso/aplicabilidade de jogos e materiais concretos? Um mesmo jogo ou recurso foi proposto para mais
de um conteúdo? Foram identificadas sugestões de leitura na área de jogos matemáticos para os
docentes de Matemática?

Nos tópicos que seguem estão apresentados os dados que foram coletadas com o intuito de responder
as questões apresentadas anteriormente.

.

1. Coleções mais adotadas para escolas em Aracaju/SE, correspondentes ao PNLD/2017
Para identificar quais as coleções mais adotadas para escolas públicas de Aracaju/SE foi acessado o
site do Sistema de Distribuição de Livros (SIMAD) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), em seguida foi selecionado o ano do último PNLD dos anos finais do ensino
fundamental, no caso 2017, o tipo de programa, a esfera estadual (a maioria das escolas dessa fase
são do Estado); selecionou-se também o tipo de entidade (todas), a localização (urbana), o estado
federativo (AL) e o município (Aracaju). Na sequência clicou-se em confirmar. Seguindo-se os
seguintes passos:

1 – Acessar o site de Sistema de Material Didático (SIMAD) do FNDE

2 – Colocar o ano desejado do programa (2000 a 2019)

3 – Escolher o tipo de programa (PNLD[i], PNLEM, PNLA, PND, PNBEM, PNBE, GUIA PNLEM,
GUIA PNLD, GPED, DISTRIBUIÇÃO)

4 – Selecionar a esfera (MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL ou PARTICULAR)

5 – Selecionar o tipo de entidade (TODAS, ESCOLAS GERAIS, ESCOLAS INDÍGENAS, SEDUC,
SEMED, REGIONAL, RESERVA TÉCNICA)

6 – Inserir a localização (URBANA, RURAL)

7 – Escolher o estado federativo (AL, SE, BA, PE, PA, PB, DF, SP, RJ, etc)

8 – Escolher o município (município correspondente ao estado federativo); no caso: Aracaju

Em seguida foram encontrados os livros didáticos adotados por todas as escolas de Aracaju da rede
estadual e também da rede municipal, chegando-se ao resultado presente na seguinte tabela:

Tabela 1 – Coleções mais adotadas no município de Aracaju - SE.
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Coleção Quant. de escolas que adotou a
coleção

Matemática – Compreensão e Prática 16
Vontade de Saber Matemática 15
Matemática Bianchini 12
Matemática nos dias de hoje na
medida certa 07

Praticando Matemática – edição
renovada 06

Projeto Teláris – Matemática 02
Projeto Araribá – Matemática 02
Descobrindo e Aplicando Matemática 01
Matemática: ideias e desafios 01

Fonte: As autoras (2019).

Conforme está posto na tabela anterior, a opção adotada foi examinar os volumes das três coleções
mais adotadas, a saber: Matemática – Compreensão e Prática de autoria de Ênio Silveira (2015),
Vontade de Saber Matemática de autoria de Souza e Pataro (2015) e Matemática de autoria de
Bianchini (2015). Os exemplares foram conseguidos no Laboratório de Ensino de Matemática da
UFS, na biblioteca da mesma instituição; na biblioteca do Colégio de Aplicação da UFS e também
com professores das redes municipal e estadual. De posse dos exemplares foi efetuado um exame de
cada um dos exemplares, página a página; observando-se também o Manual do Professor.

1. Aspectos Metodológicos

A metodologia do trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, na qual
foram examinados livros didáticos das coleções mais adotadas para escolas do município de
Aracaju/SE, observando-se quais eram e como são sugeridas as indicações pelos autores para uso de
jogos e demais recursos didáticos.

Foram observados tanto a parte correspondente ao livro do aluno quanto o Manual do Professor, com
a intencionalidade de verificar quais eram os recursos sugeridos, como também quais eram as
recomendações dos respectivos autores para se trabalhar com tais recursos. Foi observado também se
as sugestões dos autores estavam apenas no Manual do Professor ou se se encontravam também no
livro do aluno.

Desta forma, durante o exame do livro didático, realizado página a página observou-se quais eram as
sugestões para se trabalhar com eles, tanto àquelas presentes no livro do aluno quanto às postas no
Manuel do Professor.

Outro fator a ser aqui salientado é a observância às sugestões que os autores ofertavam de indicações
de leituras para o professor. Examinou-se se as indicações continham títulos que tratavam da
aplicabilidade de jogos e demais recursos didáticos para se verificar se havia uma aproximação no
que era sugerido como leitura pelos autores dos livros didáticos.

1. Descrição e Análise dos Dados

A seguir são elencados aspectos selecionados para exame, como, por exemplo: os conteúdos para os
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quais os recursos e os jogos eram indicados, quais recursos foram propostos, quais foram as
sugestões dos autores e os comentários no Manual do Professor.

4.1 Sobre os conteúdos, recursos didáticos sugeridos e comentários dos autores

Nesta seção, discutiremos sobre os conteúdos trabalhados, também sobre quais recursos e jogos lhes
serviam de base para o trabalho e quais foram as sugestões dos autores acerca do uso/aplicabilidade
desse recurso.

4.1.1 Coleção Matemática Compreensão e Prática

Esta coleção foi a mais adotada em Aracaju/SE, perfazendo um total de dezesseis escolas, sendo
catorze da rede estadual e duas da rede municipal. Ela foi utilizada por quatro do total de doze dos
participantes da pesquisa.

De forma geral os conteúdos são introduzidos por meio de uma situação-problema, apresentando em
seguida, uma seção intitulada “Trocando Ideias” que apresenta uma proposta para trabalhar os
conteúdos também por meio de um problema do cotidiano. Percebeu-se, também, o trabalho com a
história da matemática no decorrer dos capítulos. Há um destaque aqui também para o item “Lendo e
Aprendendo” que apresentou trechos de reportagens ou documentos oficiais que levavam o aluno a
questionar fatos do dia a dia e a desenvolver a sua criticidade.

Os conteúdos foram divididos em subitens e alternados com exercícios propostos aos discentes. Ao
final de cada capítulo foi possível perceber que era sugerida uma revisão por intermédio da seção
“Trabalhando os conhecimentos adquiridos”, que abordava, também recorrendo a
situações-problema, os conteúdos que foram apresentados no decorrer do capítulo.

Já no Manual do Professor, são apresentadas orientações gerais e orientações para cada um dos
capítulos. Nas colocações gerais foram manifestados os objetivos gerais da coleção, bem como a sua
organização e proposta didática. Ainda neste item foram tratados aspectos inerentes à história da
Matemática, à aprendizagem, às TIC, à avaliação e à formação do professor. No item que abordava
as orientações para os capítulos, houve uma divisão propondo-se as seguintes etapas: conteúdos
abordados, objetivos e orientações.

O exame permitiu a identificação das informações apresentadas a seguir no quadro com a relação dos
jogos e recursos didáticos que foram sugeridos pelo autor. O quadro é composto pelo conteúdo
tratado, o jogo ou recurso didático indicado e a série a qual está destinado.

Quadro 1 – Relação dos recursos didáticos e dos jogos sugeridos na Coleção Matemática
Compreensão e Prática

Conteúdos Recursos/Jogos Ano/Série
Números Naturais Ábaco 6º

Corpos redondos e poliedros
Embalagens

Sabão em pedra

6º

6º

Múltiplos e Divisores
Jogo PIN

Calculadora

6º

6º
Potenciação Calculadora 6º
Números Primos Jogo Balão dos Números Primos 6º
Padrões Calculadora 6º

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/indicacoes_de_uso_s_de_jogos_e_outros_recursos_por_autores_de_l.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Equações Balança 7º

ngulos
Transferidor

Régua e Compasso

7º e 8º

7º e 8º

Probabilidade
Dado

Moeda

7º

7º
Porcentagem e Juros Simples Construção de um mural a partir de jornais e revistas 7º
Diâmetro Moeda, lixeiro e CD 8º

Áreas
Tangram

Barbante, cola, cartolina e régua

8º

9º
Fatoração Fatonômio 8º
Triângulos Palitos de Fósforo 8º
Coordenadas Jogo da Batalha Naval 9º
Geometria Plana Folha de papel 9º

Fonte: As autoras (2019).

Nesta Coleção o 6º ano é a série em que foi identificado mais indicações de uso de material
manipulável. Quantificando os resultados encontrados foi possível estabelecer o seguinte resultado:
34,78% no 6º ano, 26,08% nos 7º e 8º anos e 13,04% no 9º ano. É possível perceber que os
conteúdos de Números Naturais e de Geometria foram aqueles que mais teve sugestões para o uso de
jogos e materiais concretos, por meio do uso dos recursos: Ábaco, Jogo do PIN, Calculadora, Jogo
Balão dos Números Primos, Embalagens e Sabão em pedra. A série que apresentou menos
indicações desse uso foi o 9º ano, sugerindo apenas um jogo - Batalha Naval- para o conteúdo de
coordenadas cartesianas e uma atividade com folha de papel para o conteúdo de Geometria Plana.

Com relação aos conteúdos abordados que apresentaram sugestões de jogos e recursos didáticos,
cabe destacar que os conteúdos de Números Naturais, Geometria e Álgebra foram àqueles que mais
se sobressaíram nesta Coleção.

Vale ressaltar que um mesmo recurso pode ser aqui indicado para se trabalhar vários conteúdos
diferentes, a saber: a calculadora. Este item foi sugerido no ensino de conteúdos como: Padrões,
Potenciação e Múltiplos e Divisores.

4.1.2 Coleção Vontade de Saber Matemática

Esta coleção foi a segunda mais adotada em Aracaju/SE, perfazendo um total de quinze escolas,
sendo catorze da rede estadual e uma da rede municipal. Ela foi utilizada por quatro do total de doze
dos participantes da pesquisa. Nos capítulos há uma seção intitulada “Refletindo sobre o capítulo”
que traz uma revisão dos conteúdos estudados fazendo uma associação com situações do dia a dia.
Outra seção a ser aqui destacada é a “Revisão” que é mais voltada para a resolução de questões. Vale
também salientar que a última seção do livro: “ENEM e OBMEP” é formada por questões, algumas
adaptadas, desses dois exames. É possível encontrar aspectos da história da Matemática
destrinchados no decorrer de todos os capítulos.

Ao final do livro há a seção “Planilha eletrônica” que traz associações dos conteúdos estudados com
o Excel e o Geogebra. Algo a ser ressaltado também é a seção “Ampliando seus conhecimentos” que
traz sugestões de leituras de livros para os alunos, englobando os mais diversos conteúdos de
matemática. Após essa seção, há outra com indicações de sites, todos na área de matemática. Já no
Manual do Professor, foram apresentadas orientações gerais e orientações para cada um dos
capítulos. Nas colocações gerais foram manifestados os objetivos gerais da coleção, bem como a sua
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organização e proposta didática. Ainda neste item foram tratados aspectos inerentes à história da
matemática, à aprendizagem, às TIC, à avaliação e à formação do professor. No item que abordava
as orientações para os capítulos, houve uma divisão propondo-se as seguintes etapas: conteúdos
abordados, objetivos e orientações.

Ao realizar o exame do livro do 6º ano é percebível que houve indicações de jogos para esta série, a
saber: o Ludo das Formas Geométricas Espaciais, o Jogo das Frações Equivalentes, o Jogo dos
ngulos (Fig. 05) e o Dominó dos Números Decimais; todas sugeridas no Manual do Professor.
Percebe-se, pelo nome dos jogos, os conteúdos que foram tratados em cada proposta.

De forma geral os conteúdos são introduzidos por meio de uma situação-problema, apresentando em
seguida, os conteúdos também por meio de um problema, alternados com alguns exercícios, em boa
quantidade, relacionados com situações do cotidiano.

Em relação a um exame mais detalhado em relação aos jogos e recursos didáticos propostos pelo
autor, como também os conteúdos que esses recursos estão relacionados e a série na qual foram
indicados foi elaborado o quadro apresentado a seguir.

Quadro 2 – Relação dos recursos didáticos e dos jogos sugeridos na Coleção Vontade de Saber
Matemática

Conteúdos Recursos/Jogos Ano/ Série
Poliedros e não-poliedros Embalagens e pacotes 6º

Geometria Especial

Cubo mágico

Construção de prisma oblíquo

Construção com canudos e barbantes

6º

7º

7º

Números Naturais
Ábaco

Jogo da memória com expressões
6º

Números Decimais
Fita métrica ou trena

Jogo Calculando com Números Decimais
7º

7º

Números Inteiros Jogando com dado e termômetro 7º

Probabilidade e/ou Possibilidade

Experimento de Probabilidade

Lançamentos de Moedas

Calculando Probabilidades

7º

8º

8º

ngulos
Construção em folha de caderno

Dobraduras
7º e 8º

8º

Coordenadas Geográficas GPS 7º

Geometria Plana

Tangram

Polígonos

Condição de existência de um triângulo

Construção de polígonos com palitos de sorvete

7º

8º

8º

8º
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Malha quadriculada

Tangram e semelhanças
9º

Simetria

Atividade com polígonos regulares

Malha quadriculada

Produzir imagens simétricas em uma folha

7º

7º

7º

Volume

Construção de um pluviômetro com garrafa PET

Fatura de água

Construção de um recipiente graduado

Caixas com formato de paralelepípedo

7º

7º

7º

7º
Ampliação e redução Malha quadriculada 7º

Coordenadas

Localizando as carteiras na sala de aula

Batalha Naval

Xadrez

Jogo com dados

8º

8º

8º

8º
Radiciação Jogando com as raízes 9º

Parábolas Construção de parábolas a partir de segmentos de
retas 9º

Fonte: As autoras (2019).

Nesta Coleção, a série em que o autor que propôs mais indicações de uso de material concreto foi o
7º ano, totalizando 50% das sugestões. O 6º ano apresentou um percentual de 8,82%, o mesmo
apresentado para o 9º ano, e o 8º ano indicou 32,35% das propostas.

Os conteúdos de Geometria Espacial, Simetria, Volume, ngulos, Probabilidade e Polígonos, dentre
outros se destacaram aqui com a maior quantidade de sugestões de aplicações de jogos e materiais
concretos aplicados por meio dos seguintes recursos: Cubo mágico, Construção de prisma oblíquo,
Construção com canudos e barbantes (Geometria Espacial e Polígonos); Atividade com polígonos
regulares, Malha quadriculada, Produção de imagens simétricas em uma folha (Simetria);
Construção de um pluviômetro com garrafa PET, Fatura de água, Construção de um recipiente
graduado, Caixas com formato de paralelepípedo (Volume); Construção em folhas de caderno,
Dobraduras (ngulos) e Experimento de Probabilidade. Destaque-se que não houve indicação de uso
de calculadora nesta coleção.

Vale salientar que os autores desta Coleção foram os que mais sugeriram jogos, como também foi
aquela que mais indicou sugestões de leitura nessa área (ver Quadro 4) e a que mais comentou o
manuseio dos materiais que sugeriu. Tais comentários constam no livro do aluno e também no
Manual do Professor.

É também possível perceber que um mesmo recurso didático pode ser utilizado de várias formas
diferentes, em séries distintas e em conteúdos diversificados. A exemplo, a malha quadriculada foi
indicada para se trabalhar Ampliação e Redução, Simetria e Geometria Plana, respectivamente nos 7º
e 8º anos.

4.1.3 Coleção Matemática Bianchini
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A Coleção Matemática Bianchini a terceira mais adotada em Aracaju/SE, perfazendo um total de
onze escolas, sendo sete da rede estadual e quatro da rede municipal. Ela foi utilizada por quatro do
total de doze dos participantes da pesquisa.

De forma geral os conteúdos são introduzidos por meio de uma situação do cotidiano, apresentando
em seguida, os conteúdos, alternando-se com os exercícios. Na sequência há uma seção intitulada
“Para saber mais” que apresenta uma proposta de trabalho associando o conteúdo com alguma
situação-problema. Cabe destacar que a história da Matemática se faz presente ao longo dos
conteúdos. Foi também possível perceber no exame da coleção que há uma seção denominada
“Pense mais um pouco” que traz exercícios em um nível mais aprofundado.

Cabe salientar que a parte de Tratamento da Informação foi dividida em todos os capítulos na seção
“Trabalhando a informação” e sendo reforçada por meio de exercícios na seção “Agora quem
trabalha é você!”. Ao fim de cada capítulo o autor também acrescentou os “Exercícios
Complementares” e a seção “Diversificando” que trata dos conteúdos vistos no capítulo
associando-os com os conteúdos de outras áreas.

Já no Manual do Professor, foram apresentados os objetivos gerais da obra e a sua estrutura. Foi
percebível também seções que tratavam da importância de aprender Matemática, da Matemática
como disciplina que compõe o currículo do ensino fundamental, trazendo as aproximações e os
distanciamentos entre a matemática escolar e a acadêmica.

Ao utilizar como referente os jogos e aos recursos didáticos na proposta apresentada pelo autor da
Coleção Bianchini a opção adotada foi elaborar o quadro apresentado a seguir

Quadro 3 – Relação dos recursos didáticos e dos jogos sugeridos na Coleção Matemática Bianchini

Conteúdos Recursos/Jogos Ano/Série

Números Naturais

Brinquedo

Ábaco

Quadrado Mágico

Quadrado Hipermágico

6º

6º

6º

6º

Números pares e ímpares
Jogo do Produto Secreto

Jogo dos resultados alinhados

6º

6º
Decomposição em dois
fatores Jogo do Produto Secreto 6º

Números Primos Jogo Corrida dos Números Primos 6º
Divisibilidade por 5 Jogo dos resultados alinhados 6º
Frações unitárias Jogo dos resultados alinhados 6º
Áreas e perímetros Malhas Quadriculadas e Triangulares 6º

Números Inteiros

Calculadora

Lançamento de Moeda

Sugestão de Jogo

7º

Números Racionais Calculadora
7º

Dízimas Periódicas Calculadora 7º
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ngulos

Régua, lápis e tira retangular de papel

Régua e compasso

Teodolito caseiro

Papel e transferidor

7º

7º

7º

8º
Equações Balança 7º
Simetria Jogo da Simetria 7º
Geometria plana Tangram 7º
Números Racionais Jogo do enfileirando 8º
Raízes Jogo Bingo das Raízes 8º

Monômios
Calculadora

Jogo da Memória

8º

8º
Potência Calculadora 8º
Produtos Notáveis Dobradura 8º

Circunferência e círculo Círculos de papelão, argolas de pulseiras, canudos finos de
plástico, pequenos botões 8º

Triângulo Retângulo Régua, compasso e papel sulfite 9º
Ampliação e Redução de
Figuras Construção de um pantógrafo 9º

Estatística Jogo da corrida estatística 9º

Fonte: As autoras (2019).

Na Coleção Bianchini é possível perceber que houve um equilíbrio entre os jogos e os recursos
sugeridos nos 6º, 7º e 8º anos. O 6º ano apresentou 35,48% das indicações, o 7º ano teve 29,03%, o
8º ano 25,8% e o 9º ano 9,67%, apenas.

Os conteúdos que mais se sobressaíram nas indicações foram: Números Naturais, Números Inteiros e
ngulos aplicados por meio dos seguintes recursos: Brinquedo, Ábaco, Quadrado Mágico, Quadrado
Hipermágico (Números Naturais); Calculadora, Moeda e Jogo (Números Inteiros); Régua, Lápis,
Compasso, Tira de papel, Teodolito caseiro e Transferidor (ngulos).

Cabe aqui destacar que o autor da coleção foi o único, entre os autores das três examinadas, que
indicou um mesmo jogo para trabalhar com diferentes conteúdos, no caso, o Jogo dos Resultados
Alinhados que pode ser aplicado para os conteúdos de Frações Unitárias, Divisibilidade por 5 e
Números Pares e Ímpares, todos propostos para a mesma série: 6º ano.

Outro recurso explorado na Coleção foi a calculadora. Ela foi sugerida nos 7º e 8º anos no trabalho
com Potência, Monômios, Números Racionais, Dízimas Periódicas e Números Inteiros.

Também é possível perceber que os materiais sugeridos podem ser encontrados facilmente na escola,
na casa do aluno ou em papelarias.

4.2 Sobre as sugestões de leitura sobre Jogos Matemáticos

A seguir, traz-se um quadro com as sugestões de leitura acerca de Jogos Matemáticos indicadas pelos
autores.

Quadro 4 – Relação dos livros sugeridos pelos autores das coleções examinadas.
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LIVRO AUTOR(ES) SUGESTÃO

Matemática
Compreensão e
Prática

SILVEIRA,
E.

MANGILI, L.M. Os jogos e os números inteiros. Disponível
em:
www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000031/00003194.pdf.
Acesso em: 29 maio 2015.

Vontade de
Saber
Matemática

SOUZA, J.
R. de;

PATARO,
P.R.M.

LILTON, J.; FLINTHAM. O genial mundo da matemática.
Trad. Claudia Morales. São Paulo. Publifolha, 2013.
LORENZATO, S. Para aprender matemática. 3.ed. Ver.
Campinas: Autores Associados, 2010.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com ângulos. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com áreas e volumes.
Trad. Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com círculos. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com estatística. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com gráficos. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com números. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com formas. Trad.
Antônio Carlos Brolezzi. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com quadriláteros.
Trad. Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com triângulos. Trad.
Sérgio Quadros. São Paulo: Scipione.
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com razão e proporção.
Trad. Antônio Carlos Brolezzi. São Paulo: Scipione.
SOUZA, J. C. de M. e. Matemática divertida e curiosa. Rio
de Janeiro: Record, 1991.

Matemática
Bianchinni

BIANCHINI,
E.

BRENELLI, R.P. O jogo como espaço para pensar: a
construção de noções lógicas e aritméticas. Campinas: Papirus,
1996.
GRANDO, R. C. O jogo e a matemática no contexto da sala
de aula. São Paulo: Paulus, 2004.
MACEDO, L. de.; PETTY, A. L.S.; PASSOS, N. C. Aprender
com jogos e situações-problema. Porto Alegre, Artmed, 2000.
MACEDO, L. de.; PETTY, A. L.S.; PASSOS, N. C. Os jogos
e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre, Artmed,
2005.
SMOLE, K. S.; DINIZ, E. M. Jogos de matemática do 6º ao
9º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Fonte: As autoras (2019).

A partir do exame dos livros sugeridos, foi possível perceber que todos os autores indicaram algum
livro na área de jogos matemáticos para uma provável leitura por parte do docente.

Como é possível constatar no Quadro 4, os autores da Coleção que mais sugeriram obras foram os da
Coleção Vontade de Saber Matemática; a maioria das indicações foram da mesma autora: Smoothey.
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Na Coleção, outros três autores também foram indicados no Manual do Professor. Dentre eles,
Lorenzato (2010).

Já a Coleção Matemática Compreensão e Prática, a mais adotada no município de Aracaju/SE, foi a
que menos sugeriu leitura na área de jogos matemáticos. Houve apenas uma indicação. Essa coleção
foi a que trouxe também menos sugestões de aplicações de jogos matemáticos e outros recursos.

A Coleção Matemática Bianchinni, a terceira mais adotada em Aracaju/SE, apresentou um total de
cinco indicações de leitura na área de jogos matemáticos. Incluindo no repertório autores renomados
na área como Grando (2004), Macedo (2000, 2005) e Smole (2007).

1. Considerações Finais
Neste artigo foi apresentado o resultado de uma pesquisa que tomou como fonte as três Coleções de
livros didáticos de Matemática adotadas para escolas do município de Aracaju -SE. A partir dos
dados coletados, foi possível identificar que em todas as coleções os autores fazem uso de jogos
matemáticos e de materiais manipuláveis. Destaca-se ainda que são sugeridas leituras na área de
jogos matemáticos.

Os conteúdos mais trabalhados, por meio de jogos, em todas as obras, com relação às sugestões,
foram: Múltiplos e Divisores, Números primos, Eixos coordenados, Números inteiros, Simetria e
Raízes, por meio dos seguintes recursos: Jogo dos Resultados Alinhados, Jogo PIN, Calculadora
(Múltiplos e Divisores); Jogo Balão dos Números Primos, Jogo Corrida dos Números Primos
(Números Primos); GPS, Localizando as carteiras na sala de aula, Batalha Naval, Xadrez, Jogo com
dados (Eixos Coordenados); Jogando com dado e termômetro, Calculadora, Lançamento de moeda
(Números Inteiros); Atividade com polígonos regulares, Malha quadriculada, Produção de imagens
simétricas em uma folha, Jogo da Simetria (Simetria) e Jogando com as raízes, Jogo Bingo das
Raízes (Raízes).

No exame realizado foi possível perceber ainda que um mesmo jogo ou material concreto poderia ser
aplicado em diferentes conteúdos, a exemplo: régua e compasso para o trabalho do conteúdo de
Triângulo Retângulo e de ngulos e que um conteúdo poderia ser ministrado por meio de vários
recursos como foi o caso de régua, compasso e transferidor para o entendimento do conteúdo de
ngulos.

Vale ainda destacar que os conteúdos examinados que tiveram indicações de uso de jogos/materiais
concretos em todas as Coleções foram Números Naturais e Triângulos. Já os conteúdos de Poliedros,
Probabilidade, Áreas, Fatoração, ngulos, Simetria e Raízes apareceram em duas das três coleções.
Os demais conteúdos se fizeram presentes apenas em uma das coleções.

Sobre as indicações de livros presentes nas Coleções examinadas, pode-se verificar um
distanciamento entre os autores sugeridos na área de jogos matemáticos, pois nenhuma obra foi
indicada por duas ou mais coleções. Cabe aqui ressaltar que o livro que mais sugeriu jogos e recursos
didáticos, a saber: Vontade de Saber Matemática, foi o que mais sugeriu leituras nessas áreas para os
docentes. Da mesma forma o livro que menos sugeriu a aplicação de jogos e materiais manipuláveis,
a saber: Matemática Compreensão e Prática foi também o que menos apresentou sugestão de leitura
nessas áreas para os professores.

Por fim, vale destacar que foi possível identificar as sugestões de uso de jogos e de materiais
manipuláveis em todas as Coleções examinadas. Se a quantidade é adequada ou não? Se os jogos e
materiais são usados ou não? São perguntas para outras pesquisas.
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