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RESUMO
Este artigo mostra o resultado do trabalho do Projeto Novos Talentos em Alagoas- Capes subprojeto: Construindo
significados Recursos Lúdicos no cotidiano da sala de aula, a sua aplicação se deu na Escola Estadual Professora Irene
Garrido em Maceió – Al. O jogo das Quatros Cores é baseado numa observação de Fracis Guthrie, um estudante da
Universidade de College que percebeu que a maioria dos mapas de altas era pintada com quatro cores, respeitando-se
o critério de não pintar dois países vizinho com a mesma cor e leitura de livro paradidáticos matemática recreativa como
O diabo dos números; Vinte mil Léguas Matemáticas; Matemática Divertida e Curiosa; As Maravilhas de Matemática; O
Homem que Calculava; O Caderno Secreto de Descartes; Desafios e Enigmas; O Último Teorema de Fermat; Teorema
do Papagaio; Dezessete Os Poliedros de Platão e os Dedos de Mão; Pitágoras e seu Teorema em Noventa Minutos e
entre outros.
Palavras-Chaves: Matemática; Paradidáticos; Lúdico.
 
ABSTRACT
This article shows the results of the New Talent Project work Alagoas- Capes subproject: Building meanings Playful
resources in the classroom everyday, its implementation took place in the State School Professor Irene Garrido in
Maceio - Al The play of colors is Fours. Based on observation Fracis Guthrie, a student of University College who
realized that most maps high was painted with four colors, respecting the criterion of non-paint two neigh boring countries
with the same color and book reading textbooks as recreational mathematics The devil of numbers; Twenty Thousand
Leagues Under Mathematics; Mathematics Fun and Curious; The Wonders of Mathematics; The Man Who Counted; The
Secret Notebook Descartes; Challenges and puzzles; The Fermat&39;s Last Theorem; Theorem parrot; The seventeen
polyhedra Platos and hand fingers; Pythagoras and his theorem in Ninety Minutes and others.
Keywords: Mathematics; Textbooks; Playful.
 

INTRODUÇÃO
Na antiguidade o brincar era uma atividade característica tanto de criança quando de adultos. Para Platão por exemplo
o aprender brincando era mais importante e deveria ser resultado no lugar da violência e de repreensão. Considerava
ainda que todas as crianças deveriam estudar a matemática de forma atrativa sugerido como alternativa a forma de jogo
(Almeida 1987).
Almeida (1987) relata que, também nos povos egípcios, romanos e maias, a pratica dos jogos era utilizadas para que os
jogos era utilizada para que os mais jovens aprendessem valores conhecimentos normas e padrões de vida com a
experiências dos adultos.
As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino-aprendizagem são muito conhecidos. Por
outro lado, o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta
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disciplina, ou então o mesmo que aprovado, sente dificuldades em utilizar o conhecimento adquirido, em sínteses, não
conhece efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância. O professor nem sempre tem clareza
fundamentais pelas quais os matérias ou jogos são importante para o ensino-aprendizagem da conteúdo com a
matemática, normalmente são necessário em que momento devem ser usados.
 Segundo Irene Albuquerque (1954) o jogo didático” ... serve para fixação ou treno de aprendizagem, é uma variedade
de exercício que apresenta motivação em si mesmo pelo objetivo lúdico... ao fim do jogo a criança deve ter trenados
alguns noções, tendo melhorado sua aprendizagem” (p.33). Os jogos pedagógicos, nesta tendência, seriam mais
valorizados que os materiais concretos. Eles podem vir no início de um novo conteúdo com a finalidade de despertar o
interesse da criança ou no final com o intuito de fixar a aprendizagem e reforçar o desenvolvimento de atitudes e
habilidades. Veja também dada ao jogo na formação educativa do aluno “... através do jogo ele deve treinar
honestidade, companheirismo, atitude de simpatia ao vencedor, ou ao vencido respeitando as regras estabelecidas,
disciplina consciente, acatar as decisões do juiz...” (Idem 34). Ao optar pelo jogo como estratégica de ensino, o
professor faz com uma intenção: propiciar a aprendizagem, e ao fazer isto tem com proposito o ensino de um conteúdo
ou de uma habilidade. Desta forma o jogo escolhido deverá permitir o cumprimento deste objetivo.
A classificação de jogos feita por Roger Callois, citado por Bandet & Sarazanas (1972) baseia-se no foto de haver
tendências de o indivíduo ir-se sujeitando e forma crescente a um conjunto de conversões arbitárias. Os jogadores
também devem ter estruturas de pensamento que aumentam em complexidade para dominar um escala crescente de
jogar. O jogo para a criança em idade pré-escola segundo Leontievi (1989), tem por finalidade a participação, isto
poderá acontecer através de um conjunto de procedimentos articulados de acordo com regras socialmente
estabelecidas. O conjunto desta regras e o grau de complexidade estabelecem certos padrão, que com o
desencadeados nos permitem sua utilização com maior ou menor grau de liberdade.
“Quanto ao aspecto psicológico, o jogo de regras contribui para o desenvolvimento de uma relação professor aluno, ou
cliente psicopedagogo, baseado no respeito, na admiração, isto superá-lo aprender que ganha é tão circunstancial
quando perder” (Macedo et al, 1997: p15)
“Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus próprios conhecimentos, no entanto nossa
proposta não substitui as atividades em sala de aula por situações de jogos. (...) a ideia será sempre considerá-la como
outra possibilidade de exercitem ou estimular a construção de conceitos e opções também exigido para a realização de
tarefas escolares ( Petty. 1995 p.11).
 
Em Macedo et al. (1997) discutindo sobre as relações espaço-temporais ocorridos no jogo quatro cores pontua que, (...)
Antecipar significar “pintar mentalmente a figura, o jogador deve imaginar previamente como ela ficará de prata
(relações temporais) planejar, por sua vez, implica numa ação motora. O jogador efetivamente registrar seu plano no
contexto da figura, fazendo pintinhas coloridas nas regiões para garantir que a relação entre cores vizinhas corretas
(relações espaciais).” Macedo et al. 1997:p.25. As quatros cores trata-se de um jogo onde se deve pintar uma figura,
com no mínimo quatros cores diferentes ainda que as cores iguais não podem se tocar, ou seja serem vizinhas.
“As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência pois querem jogar bem, sendo assim, expor-se para superar
obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativos
mentalmente.” (Kishimoto, 1996:p.96). 
O jogo, pelo seu caráter propriamente competitivo, apresenta-se como uma atividade capaz de gerar
situações-problemas “provocados”, onde o sujeito, necessita coordenar diferentes ponto de vista, estabelecer-se vários
relações resolver conflitos e estabelecer uma ordem. Aperfeiçoar-se no jogo significa jogá-lo operativamente,
considerando todos esses aspectos conforme pontua Kishinoto.1996).
“Nos jogos de regras, os jogadores estão, não apenas um ao lado do outro, mas juntos. As relações entre eles é
explicita pelos regras do jogo. O conteúdo com a dinâmica do jogo não determinam apenas a relação das crianças com
o objeto, mas também suas relações enfoca a outros participantes do jogo (...).  Assim o jogo de regras possibilita o
desenvolvimento das relações sociais da criança” (Moura A. 1995: p. 26).
 
Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus próprios conhecimentos. A ideia será sempre
considera-los (os jogos) como uma possibilidades de exercitar ou estimular a construção de conceitos e noções também
exigidos para a realização de tarefas escolares. Aliar jogos a resolução de problemas no contexto do ensino de
matemática proporcionar um ambiente de aprendizagem, no qual há a exploração dos conceitos mediante a estrutura
matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada pelo aluno.
Moura(1992), afirma que tanto o jogo quanto o problema podem ser vistos, no processo durável como, introdutores ou
desencadeadores de conceitos ou como verificadores de conceitos já desenvolvidas e formalizadas.
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METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em um Escola Estadual Professora Irene Garrido em Maceió, situada na cidade de
Maceió-Alagoas, sendo aplicado aos alunos de uma turma do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II, além do 1º ano do
ensino médio no período de 2012 e 2013. A mesma trata-se da matemática didática de uma forma de conhecer e
entender que o aluno precisa sobre matemática e conhecer, uma vez que esta busca contribui para o desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem do alunado, sendo aplicado de forma lúdica e paradidática.
Para execução desta pesquisa, foram postas em pratica condutas de incentivar o aluno a leitura, pois todas as turmas
tiveram que ler em grupos para a obtenção de aprendizados e depois repassar o que aprenderam para os demais,
porém somente no oitavo e nono ano foi aplicado o paradidático teve também que repassar a história daquilo que leram
e apresentaram em comum à turma para gerar interação com os alunos.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O jogo teve o objetivo de desenvolver habilidades do raciocínio lógico nos alunos onde os mesmos buscavam em
conjunto a solução do problema discutindo, analisando as possibilidades e trocando ideias, na forma de competitividade
entre os jogadores e entre os grupos das equipes conforme as sugestões abaixo.
Cada componente da equipe tinha a sua vez de escolher uma peça do monte ia colocar sobre uma base quadrada de
18 centímetros de lado, perde o jogo quem na sua vez não conseguir colocar uma peça dentro do quadrado de acordo
com a regra.
Para iniciar, os jogadores escolhem nove peças cada um. O jogador só poderá colocar um dentre as peças que já foi
selecionada. O jogo procedem até que os jogadores não possam colocar as peças na forma do quadrado, também tem
a forma de um retângulo tendo como medida um retângulo com a medida de 6 peças de nove centímetro por três
centímetros, coloridos da seguinte forma: 2 brancos, 2 azuis e 2 vermelhos e de 6 peças três centímetro por seis
centímetro da seguinte forma: 2 brancos,  2 azuis e 2 vermelhas e além de mais 6 peças de 3 centímetro coloridos da
seguinte forma: 3 azuis, 2 vermelhos e 1 amarelo, num total de 18 peças, sugerindo formar um quadrado usando-se
todas as peças, formar um retângulo tendo como medida de um dos lados uma peça grande e formar um retângulo
tendo como medida de um dos lados uma peça grande e uma pequena.
Os alunos tinham péssimo comportamento em sala de aula não prestava atenção ao ensino em geral, após aplicação
desse jogo em sala de aula passaram a compreender que cada coisa tem o seu lugar inclusive o seu lugar em sala de
aula e apresentarem trabalhos escritos e começaram a escrever mais nos próprios cadernos.
Em um outro determinado momento foi utilizado alguns livros de leitura sobre matemática. Quando os discentes
começaram a ler os livros paradidáticos, eles começaram a se interessar pela própria disciplina, onde os mesmos
tinham que apresentar em sala de aula para os demais da turma em forma de seminários ou na forma de teça teatral.
Com isso, eles só não melhoraram em matemática e sim também em português uma vez que, eles tiveram um pouco
mais de atenção e iniciaram um processo de concentração.
Portanto, através desses trabalhos obtivemos melhoramento em todas as áreas e também dentro da própria escola já
que, os problemas de indisciplina por parte dos discentes teve uma queda considerável. Com isso,  obtivermos
resultados favoráveis para este projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o aprendizado e recorrente da dificuldade em matemática e suas surpreendente críticas por ser
considerado um grande problema, ocorre a mudança em novos meios de jogos poucos utilizados no passado, surgindo
uma evolução constante com a alta em mudar o estilo da matemática e o crescer desse novo estilo em se transmitir o
conhecimento do raciocínio de cálculos e de aplicações a lógica em uma maneira de inovar o ensino.
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