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Resumo

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como tema as sugestões de jogos
matemáticos que os autores dos livros didáticos do PNLD/2017 propõem para abordar conteúdos dos
anos finais do ensino fundamental. Para direcionamento da pesquisa foi consultado o PNLD/2017 e o
seu edital a fim de identificar as coleções aprovadas e os critérios para essa aprovação. A partir do
exame de oito coleções é possível afirmar que praticamente não usam/ indicam jogos matemáticos e
que há outras obras que incentivam o seu uso, mas em um quantitativo reduzido. Percebe-se que os
autores de várias coleções trouxeram o jogo pelo jogo, a mesma aula expositiva com exercícios
transformados em jogos, não apresentava uma proposta para aquisição de novos saberes, mas sim
representavam apenas mais um meio para fixar um conteúdo por meio da repetição.

Palavras-chave: Livro didático. Jogos. PNLD. Ensino fundamental.

Abstract

This paper presents the results of a research that had as its theme the suggestions of mathematical
games that authors of the textbooks of the PNLD / 2017 propose to approach contents of the final
years of elementary school. To guide the research, PNLD / 2017 and its announcement were
consulted to identify the approved collections and the criteria for this approval. From the examination
of eight collections it is possible to affirm that they practically do not use / indicate mathematical games
and that there are other works that encourage its use, but in a reduced quantitative one. It is realized
that the authors of several collections brought the game through the game, the same expository class
with exercises turned into games, did not present a proposal for acquiring new knowledge, but
represented only one more way to fix content through repetition.

Keywords: Textbook. Games. PNLD. Elementary School.

Resumen

En este artículo se presenta el resultado de una investigación que tuvo como tema las sugerencias de
juegos matemáticos que los autores de los libros didácticos del PNLD / 2017 proponen para abordar
contenidos de los años finales de la enseñanza fundamental. Para la dirección de la investigación fue
consultado el PNLD / 2017 y su edital a fin de identificar las colecciones aprobadas y los criterios para
esa aprobación. A partir del examen de ocho colecciones es posible afirmar que prácticamente no
usan / indican juegos matemáticos y que hay otras obras que incentivan su uso, pero en un
cuantitativo reducido. Se percibe que los autores de varias colecciones trajeron el juego por el juego,
la misma clase expositiva con ejercicios transformados en juegos, no presentaba una propuesta para
la adquisición de nuevos saberes, sino que representaban apenas otro medio para fijar un contenido
por medio de la repetición.

Palabras clave: Libro didáctico. Juegos. PNLD. Enseñanza fundamental.

1 Introdução

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como tema as sugestões de jogos
matemáticos que os autores dos livros didáticos do PNLD/2017 propõem para abordar conteúdos dos
anos finais do ensino fundamental. A escolha deste tema foi norteado a partir das atividades
desenvolvidas na disciplina O Livro Didático no Ensino das Ciências e Matemática[i] e nas reuniões
do grupo de estudos NIHPEMAT (Núcleo de investigação sobre história e perspectivas atuais da
educação matemática), quando foi efetuada a leitura e discussão do texto “Como ensinar matemática
hoje” de autoria de Beatriz D’Ambrósio (1989).
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Por meio de atividades desenvolvidas na execução da disciplina supracitada, foi possível examinar o
PNLD a partir de outro entendimento. Foi possível identificar o que estava proposto no Guia para
abordar conteúdos matemáticos; e um dos aspetos que chamou a atenção foi a identificação inicial
que os autores dos livros didáticos apresentados pelo Guia sugeriam o uso de jogos.

Dessa forma, foi definido como já dito anteriormente o tema da pesquisa - as sugestão que autores
dos livros didáticos indicam para a aplicação de jogos para abordar conteúdos matemáticos. Para a
investigação foi adotado um entendimento de jogo definido a partir de Huizinga que o identifica da
seguinte forma:

Atividade livre, conscientemente tomada como não-séria e exterior à vida
habitual, mas, ao mesmo tempo, capaz de absorver o jogador de maneira
intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro dos
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas
regras.

(HUIZINGA, 1990, p. 16)

Para dar início à pesquisa duas ações foram primordiais. A primeira foi a de pesquisar as obras
aprovadas e elencadas no Guia e a segunda foi de examinar cada uma das coleções para ver os tipos
de jogos propostos e em quais eixos temáticos eles estavam presentes.

Assim foram analisados no PNLD[ii] os critérios para a escolha dos livros, os critérios eliminatórios, as
coleções aprovadas e as resenhas dos livros aprovados[iii]. Observou-se também o que estava posto
sobre jogos matemáticos nos PCNs[iv] e na BNCC[v] com a intencionalidade de fundamentar a
pesquisa. Em relação à leitura das resenhas foram observados os aspectos como a visão geral dos
avaliadores, a descrição dos livros, a análise da obra quanto à distribuição dos seus conteúdos por
eixos temáticos[vi] e as sugestões para o uso do livro em sala de aula. Durante a análise das
resenhas observou-se também os comentários dos avaliadores no que competia à abordagem de
jogos. Nas coleções foram observados aspectos como: distribuição dos jogos por eixos temáticos,
tipos de jogos indicados, conteúdos que abordavam os jogos e quantidade dos jogos por coleção.

Vale ressaltar que em relação às pesquisas desenvolvidas no âmbito do PGECIMA/UFS, destaca-se
trabalhos de Jesus (2017) e Silva (2018). A primeira autora e trata do uso do livro didático por
professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental de escolas da rede estadual de
Aracaju/SE. Já Silva (2018) discorre sobre o uso que é feito to manual de livros didáticos de
matemática pelos professores dos anos finais de Aracaju/SE. Verifica-se as aproximações das
dissertações examinadas com a temática em questão, vale ressaltar que Jesus (2017) destaca a
relevância de se pesquisar o uso que é feito do livro didático de matemática e Silva (2018) destaca
que “foi possível identificar indícios de uso de recursos didáticos e orientações didáticas que são
propostas pelos autores e utilizadas por parte dos professores”. Assim foi definido como objetivo
principal identificar as sugestões de jogos que os autores dos livros didáticos de Matemática do
PNLD/2017 propõem para abordar conteúdos dos anos finais do ensino fundamental.

2 A escolha dos livros didáticos de matemática dos anos finais do ensino fundamental para o
PNLD/2017

Com a intenção de se identificar sugestões de uso que os autores dos livros didáticos fazem para os
jogos ao abordar conteúdos matemáticos dos anos finais do ensino fundamental, foi examinado os
critérios que garantem a escolha dos livros que integraram o Guia do PNLD/2017, a partir de uma
observação do edital, os critérios gerais e os específicos; bem como as resenhas dos livros

07/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/sugestoes_de_jogos_matematicos_que_os_autores_dos_livros_didatico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



escolhidos.

A escolha dos livros didáticos para o Guia é baseada em um edital em que se explicitam princípios e
critérios que devem ser obedecidos para todos os componentes curriculares. Há critérios eliminatórios
para cada área e para cada componente curricular.

2.1 Critérios Gerais

Baseando-se em informações do guia, em relação aos critérios gerais será eliminada a obra que tiver
pelo menos um dos volumes reprovados e a que for considerada plágio ou derivar de outra (mesmo
que de mesma autoria). Também são critérios de eliminação a não consonância com a Constituição
Federal do Brasil (1988) e também com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.

Em todas as obras os autores devem observar princípios éticos necessários à construção da
cidadania, devem também ser coerentes com a proposta didático-pedagógica explicitada e com os
objetivos. Outro fator preponderante é a atualização de conceitos, informações e procedimentos, além
da adequação da coleção à linha pedagógica proposta pelo Manual do Professor. Deve-se destacar
também a adequação do projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicos propostos nos volumes.

2.2 Critérios Específicos do Componente Curricular Matemática

O PNLD estabelece doze critérios específicos que os autores de livros didáticos de Matemática
devem obedecer, dentre eles, cabe aqui destacar apenas alguns pertinentes à aplicação dos jogos:
“1. Apresentar orientações para a condução de atividades propostas no Livro do Estudante; [...] 5.
Propor formas de articulação entre as propostas e atividades do livro didático e os demais materiais
didáticos distribuídos por programas oficiais.” (Edital do PNLD 2017, pp. 62-63)

Dessa forma, os livros de Matemática dos anos finais do ensino fundamental que foram analisados e
aprovados por obedecer a todos os critérios do edital foram os listados no quadro1.

Quadro 1 – Livros de Matemática correspondentes aos anos finais do ensino fundamental
aprovados pelo PNLD/2017

Livro Autor Editora
Projeto Araribá - Matemática Gay Moderna
Projeto Teláris - Matemática Dante Ática
Matemática – Compreensão e Prática Ênio Silveira Moderna
Matemática do Cotidiano Bigode Scipione
Descobrindo e Aplicando a
Matemática Mazzieiro e Machado Dimensão

Praticando Matemática Andrini e Vasconcelos Editora do Brasil
Matemática – Ideias e Desafios Iracema e Dulce Saraiva
Matemática Bianchini Moderna
Matemática nos Dias de Hoje Jakubovic e Centurion Leya
Convergências - Matemática Chavante SM
Vontade de saber matemática Souza e Pataro FTD

Fonte: As autoras (2018)

Nas resenhas apresentadas no Guia os professores são convidados a considerar alguns aspectos
conceituais, de metodologia e de aprendizagem levantados pelo PNLD. A reflexão sobre essas
temáticas tem o intuito de colaborar na escolha do livro e cooperar com a sua utilização em sala de
aula. Foram destacados lapsos na concepção de conceitos, focando a atenção para os pontos nos
quais os discentes poderiam apresentar uma maior dificuldade na apreensão de concepções. Na
oportunidade, apresentaram-se recomendações de mudanças que visam auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem.
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3 A presença de recursos didáticos e, especialmente, do jogo nas coleções de matemática dos
anos finais do ensino fundamental do PNLD/2017

Na execução da pesquisa foram examinadas todas as coleções aprovadas pelo PNLD com a intenção
de folhear página a página cada um dos volumes e identificar as indicações de jogos presentes; bem
como, em quais conteúdos matemáticos havia sugestões de jogos. Buscou-se também observar o
entendimento sobre jogos dos autores dos livros didáticos. Aqui vale destacar que das onze coleções
aprovadas, só foi possível examinar a oito. Os resultados apresentados a seguir são baseados no
exame dos livros das coleções.

3.1 Praticando Matemática

Na coleção Praticando Matemática foi possível identificar a presença de vários recursos didáticos
como: ábaco, balança, sólidos geométricos, transferidor, esquadros, malhas, embalagens,
termômetros, trenas, fita métrica, metro articulado, dados, cubo mágico, cordões, calendário, moedas,
mapas, dentre outros. Com relação aos jogos propostos foram indicados alguns, que podem ser
encontrados no quadro seguinte:

Quadro 2 - Jogos encontrados na coleção Praticando Matemática

Jogo Conteúdo Série
Jogando com múltiplos Múltiplos 6º ano
Tabuleiro de xadrez (usado como tema da questão e na história
da Matemática) Áreas 8º ano

Cartela de bingo Quadrados perfeitos 8º ano

Fonte: As autoras (2018)

Dessa forma, percebe-se que não houve indicações de uso de jogos nos 7º e 9º anos, assim como o
incentivo para essa prática foi reduzido nas demais séries. Nota-se também que os jogos abordados
correspondem aos Eixos Números e Operações e Espaço e Forma e que foram sugeridos (no
conteúdo de Múltiplos e no de Quadrados Perfeitos) após a explicação do conteúdo, o que os torna
um recurso metodológico preparado com a intencionalidade de reforçar a lista de exercícios. Já no
jogo sobre áreas, a abordagem indicada era a aplicação no início da aula fazendo com que o jogo
fosse assim uma metodologia de inserção do conteúdo.

3.2 Projeto Teláris

Na obra Projeto Teláris Matemática foi constatado a indicação de uso de vários instrumentos que
podem apresentar um caráter didático, são eles: dados, balanças, relógios, cheque, dinheiro, copo
graduado, aquário, etc. Houve ainda a recomendação para a utilização de materiais de desenho como
régua, esquadros e malhas. Com relação aos jogos, segue a relação dos indicados, bem como a
respectiva série em que devem ser usados e o conteúdo correspondente conforme o quadro
apresentado a seguir.

Quadro 3 - Jogos encontrados na coleção Projeto Teláris - Matemática

Jogo Conteúdo Série
Sólidos geométricos (usado com regras e anotações, em
formato de jogo) Sólidos geométricos 7º ano

Jogo da proporcionalidade Proporção 7º ano
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Batalha algébrica Expressões algébricas 8º ano
Jogo da semelhança Translações sucessivas 9º ano
Qual é a área Áreas de figuras planas 9º ano

Fonte: A s autoras (2018)

De acordo com as informações postas no quadro anterior não houve indicação de jogos no 6º ano,
apesar do Manual do Professor dessa Coleção trazer uma seção intitulada “Avanços conquistados
pela Educação Matemática levados em conta na elaboração desta coleção”[vii] e conter um dos
tópicos de “Orientações metodológicas para um trabalho significativo com os alunos.

3.3 Vontade de Saber Matemática

Nos livros da obra Vontade de Saber Matemática, vários são os materiais didáticos indicados pelo
autor: transferidor, régua, compasso, relógio, dados, material dourado, termômetro, malhas, etc. No
entanto, com relação aos jogos só foram indicados, em toda a coleção, quatro jogos, conforme o
quadro posto a seguir.

Quadro 4 - Jogos encontrados na coleção Vontade de Saber Matemática

Jogo Conteúdo Série
Jogo da planilha eletrônica Equações 7º ano
Jogando com dado e termômetro Números Inteiros 7º ano
Calculando com números decimais Números Decimais 7º ano
Jogando com as raízes Raízes 9º ano

Fonte: A s autoras (2018)

Conforme as informações postas no quadro anterior, tanto o 6º ano e quanto o 8º ano não foi possível
identificar indicações de uso de jogos pelos autores. Todos os jogos (indicados nas demais séries)
tratavam de um único Eixo Temático: Números e Operações. Vale salientar que a sugestão para
aplicação dos jogos era ao término do capítulo, o que induz a uma exposição inicial dos conteúdos.

3.4 Matemática - Bianchini

Na Coleção Matemática – Bianchini o autor fez uso e indicação de muitos recursos didáticos: sólidos
geométricos, tabuleiros de damas, dados, embalagens, transferidor, relógios, malhas, ábaco, origami,
tangram etc e apresentou, também, cerca de seis jogos.

Quadro 5 - Jogos encontrados na coleção Matemática – Bianchini

Jogo Conteúdo Série
Corrida de nº primos Nº primos 6º ano
Jogo (como tema de questão) Múltiplos 6º ano
Jogo Menos Mil Nº Inteiros 7º ano

Jogo (como tema de questão) Possibilidade e
probabilidade 7º ano

Jogo do desenhe ou responda Figuras geométricas 9º ano
Jogo da corrida estatística

(Presente no Manual do Professor)
Estatística 9º ano

Fonte: As autoras (2018)

É relevante destacar aqui que essa foi uma das duas Coleções examinadas em que o jogo
matemático está relacionado ao eixo Tratamento da Informação. Os outros eixos temáticos lá
encaminhados no direcionamento dos jogos foram Espaço e Forma e Números e Operações. Os
jogos acerca de Múltiplos, Possibilidade e Probabilidade foram apresentados como introdução ao
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conteúdo, adquirindo um caráter de Metodologia; os demais foram utilizados como recurso após a
abordagem dos conteúdos.

3.5 Compreensão e Prática

Na obra de Ênio Silveira – Matemática Compreensão e Prática, alguns recursos didáticos estão
presentes nos volumes: ábaco, alvo, sólidos geométricos, embalagens, malha quadriculada, régua,
transferidor, compasso, instrumentos de medidas, etc. Nenhum dos livros desta Coleção houve
indicação de jogo matemático. No entanto, como tema de questão, houve o citado no quadro
seguinte.

Quadro 6 - Jogo encontrado na coleção Matemática Compreensão e Prática

Jogo Conteúdo Série
Tabuleiro com raias (tema de questão) Probabilidade 8º ano

Fonte: As autoras(2018)

Destaque-se aqui a relevância da aplicabilidade dos jogos nas aulas de Matemática, atribuída pelos
PCNs (2001):

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes enfrentar
desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, da
intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o
resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da Matemática
[...] além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o
jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos
básicos; supõe um “fazer sem obrigação externa imposta”, embora demande
exigências, normas e controle. (PCNs, 2001, p.47)

Dessa forma, diante de tantos conteúdos que compõem os Eixos Temáticos, é lamentável que ainda
existam Coleções que não façam uso dos jogos, visto que tal abordagem representa uma das
Tendências em Educação Matemática que auxilia na promoção de uma aprendizagem significativa.

3.6 Convergências

Na obra Convergências também fez uso de diversos recursos didáticos, são eles: régua, esquadro,
transferidor, relógio, copo graduado, dados, malhas, fita métrica, paquímetro, trena, metro articulado,
calendário, sólidos geométricos. Com relação aos jogos sugeridos, observe-se o quadro seguinte:

Quadro 7 - Jogo encontrado na coleção Convergências

Jogo Conteúdo Série
Jogo do engenheiro (blocos lógicos – usado como tema de
questão) Sólidos geométricos 6º ano

Fonte: A autora (2018)

Assim, observa-se que o uso do jogo não foi fomentado nessa coleção. E que o jogo tratado foi
utilizado como metodologia para introduzir o assunto matemático a ser abordado. O Eixo Temático
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tratado foi o de Espaço e Formas.

3.7 Projeto Araribá

Na obra Projeto Araribá, foi feito muito pouco proveito de recursos didáticos, dado a quantidade de
conteúdos a serem abordados nas quatro séries. O uso que foi feito resumiu-se em: régua,
transferidor, material dourado, ábaco, pega varetas e tiro ao alvo. Em contrapartida, de todas as
coleções analisadas foi a que mais se destacou em sugestões de jogos.

Quadro 8 - Jogos encontrados na coleção Projeto Araribá

Jogo Conteúdo Série
Jogo Mankala decimal Raciocínio lógico 6º ano
Jogo do resto Divisão 6º ano
Jogo das fichas Números Naturais6º ano
Jogo das expressões Números naturais 6º ano
Jogo da velha Números naturais 6º ano
O maior de todos Números naturais 6º ano
Quadrangam Geometria 6º ano
Inserção de círculos Círculos 6º ano

Disputa de grandezas Unidades de
massa 6º ano

Jogo Mon-kiri (apesar de a atividade consistir apenas em cortar
e dobrar papel, a autora considerou a atividade como jogo) Simetria 7º ano

Jogo siga o ângulo ngulo 7º ano
Recalculando a conta Nº decimais 7º ano

Jogo da Partida Equações do 1º
grau 8º ano

Fonte: As autoras (2018)

Dos jogos recomendados oito estavam presentes no 6º ano, o que representa um ponto positivo, pois
os alunos estão na transição dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental. È possível
efetuar um destaque em relação a essa coleção em relação as oito examinadas é o fato de que foi a
única que trouxe jogos englobando o Eixo Temático de Grandezas e Medidas. No 6º ano abordou,
além deste Eixo, Números e Operações e Espaço e Forma. No 7º ano sugeriu jogos nos Eixos
Espaço e Forma e Números e Operações e no 8º ano abordou o jogo no Eixo Números e Operações.
Não recomendou jogos para o 9º ano, como também não aconselhou nenhum jogo, em nenhuma
série, sobre o Eixo Tratamento da Informação.

3.8 Matemática nos dias de hoje

Com relação à Coleção Matemática nos dias de hoje houve a presença de alguns recursos didáticos
como: transferidor, metro, malhas, esquadros, calendário, tangram, sólidos geométricos, compasso,
relógio, dados e embalagens. No entanto, apesar de trazer várias atividades lúdicas, esta obra tem a
indicação de apenas um jogo.

Quadro 9 - Jogo encontrado na coleção Matemática nos Dias de Hoje

Jogo Conteúdo Série
Dominós Padrões 6º ano

Fonte: As autoras (2018)
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Dessa forma, a sugestão de jogos nesta Coleção foi escassa e o único jogo recomendado pertence
ao Eixo Espaço e Formas.

.

4 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS SOBRE A ABORDAGEM DE JOGOS NAS
COLEÇÕES

Nesta parte do artigo pretende-se discutir, a partir do exame dos livros, os elementos de aproximação
e distanciamento entre os autores que tiveram suas Coleções aprovadas no PNLD/2017. Para tal
discussão foram examinados os dados elencados no quadro 10.

Quadro 10 – Disposição dos conteúdos e das Coleções que abordaram Jogos de acordo com
as séries e com os Eixos Temáticos[viii]

Série Conteúdo Eixo Temático Coleção Autor(es)

6º ano

Múltiplos Números e
Operações Praticando Matemática Andrini e

Vasconcelos

Números Primos Números e
Operações Matemática - Bianchini Bianchini

Múltiplos Números e
Operações Matemática - Bianchini Bianchini

Sólidos Geométricos Espaço e Forma Convergências Chavante

Raciocínio Lógico Números e
Operações Projeto Araribá Gay

Divisão Números e
Operações Projeto Araribá Gay

Números Naturais Números e
Operações[ix] Projeto Araribá Gay

Geometria Espaço e Forma Projeto Araribá Gay
Círculos Espaço e Forma Projeto Araribá Gay

Unidades de Massa Grandezas e
Medidas Projeto Araribá Gay

Padrões Espaço e Forma Matemática nos dias de
hoje

Jakubovic e
Centurion

7º ano

Sólidos Geométricos Espaço e Forma Projeto Teláris Dante

Proporção Números e
Operações Projeto Teláris Dante

Equações Números e
Operações

Vontade de Saber
Matemática Souza e Pataro

Números Inteiros Números e
Operações

Vontade de Saber
Matemática Souza e Pataro

Números Decimais Números e
Operações

Vontade de Saber
Matemática Souza e Pataro

Números Inteiros Números e
Operações Matemática – Bianchini Bianchini

Possibilidade e
Probabilidade

Tratamento da
Informação Matemática – Bianchini Bianchini

Simetria Espaço e Forma Projeto Araribá Gay
ngulos Espaço e Forma Projeto Araribá Gay

Números Decimais Números e
Operações Projeto Araribá Gay

Áreas Espaço e Forma Praticando Matemática Andrini e
Vasconcelos

Quadrados Perfeitos Espaço e Forma Praticando Matemática Andrini e
Vasconcelos
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8º ano
Expressões
Algébricas

Números e
Operações Projeto Teláris Dante

Probabilidade Tratamento da
Informação

Matemática
Compreensão e Prática Ênio Silveira

Equações do 1º Grau Números e
Operações Projeto Araribá Gay

9º ano

Translações
Sucessivas Espaço e Forma Projeto Teláris Dante

Áreas de Figuras
Planas Espaço e Forma Projeto Teláris Dante

Raízes Números e
Operações

Vontade de Saber
Matemática Souza e Pataro

Figuras Geométricas Espaço e Forma Matemática Bianchini Bianchini

Estatística Tratamento da
Informação Matemática Bianchini Bianchini

Fonte: As autoras (2018)

Com relação à quantidade de jogos por coleção, a partir dos dados coletados, foi possível constatar
que apenas três autores indicaram somente um jogo (nos quatro anos finais do ensino fundamental):
Convergências, Matemática nos Dias de Hoje e Matemática Compreensão e Prática. Os autores
Andrini e Vasconcelos (Praticando Matemática) sugeriram três jogos nos livros do 6º ao 9º ano. Souza
e Pataro (Vontade de Saber Matemática) recomendaram quatro jogos. Dante abordou cinco jogos na
sua Coleção (nenhum destes no 6º ano). Bianchini (Matemática – Bianchini) trouxe seis jogos
(inclusive em Tratamento da Informação) na sua obra. E dos livros examinados, Gay foi quem mais
explorou essa tendência, pois abordou dez temas com o uso de jogos. Vale salientar que em
nenhuma das Coleções aqui apresentadas o autor propôs o uso de jogo nos quatro anos.

No que compete aos Eixos Temáticos o Eixo de Grandezas e Medidas só foi abordado por um autor
(Gay). Tratamento da Informação foi abordado por dois autores Ênio Silveira e Bianchini. Espaço e
Forma foi explorado por Jakubovic e Centurion, Dante, Gay, Chavante, Andrini e Vasconcelos e
Bianchini. O Eixo campeão de indicações de jogos foi o de Números e Operações com os autores
Andrini e Vasconcelos, Bianchini, Gay, Dante e Souza e Pataro. Percebeu-se também que os Eixos
que mais tiveram sugestões de jogos (Números e Operações e Espaço e Forma) são àqueles que
têm uma maior quantidade de conteúdos a serem lecionados, cerca de 30% do total. No entanto,
Grandezas e Medidas tem entre 10% e 20% dos conteúdos, fazendo-se uma média de todas as
Coleções analisadas, mas teve indicação de apenas um jogo e Tratamento da Informação, que na
maioria dos livros abordava até 10% dos conteúdos dos anos finais do ensino fundamental teve três
recomendações de aplicação de jogos.

A partir do exame dos conteúdos abordados por meio dos jogos sugeridos, nota-se que não houve
nenhum conteúdo que fosse significativamente mais abordado que outros. Dessa forma, o assunto de
Sólidos Geométricos foi o que mais teve indicação de jogos (04). Os conteúdos de Probabilidade,
Múltiplos, Áreas, Equações do 1º Grau, Números Inteiros e Números Naturais[x] tiveram duas
sugestões de jogos, cada. Os demais temas (Estatística, Raízes, Números Primos, Simetria, Padrões,
Proporção, Círculo, Raciocínio Lógico, Unidades de Massa, Translações Sucessivas, Expressões
Algébricas, Quadrados Perfeitos e ngulos) tiveram, cada um, apenas uma indicação de uso de jogo.

Cabe aqui ressaltar um trecho da BNCC que traz como ação afirmativa: “[…] selecionar, produzir,
aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender”
(BNCC, 2018, p.17). Nesse caso, é nítido o fomento da Base Nacional Comum Curricular com relação
ao uso de jogos. Ainda nesse documento há o incentivo para se colocar em prática situações que
sejam favoráveis ao aluno nos momentos de aquisição de novos conhecimentos.

Com base na pesquisa bibliográfica realizada, verificou-se que todas as obras pesquisadas trazem
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vários recursos didáticos, incluindo o jogo. Dessa forma, a obra que apresentou uma quantidade mais
significativa de incidências de jogos – Projeto Araribá – os trouxe no Manual do Professor, o que faz o
aluno desconhecer a possibilidade do uso de tal recurso e, por falta de conhecimento, não questionar
o docente caso ele não os aplique em sala de aula. Outro aspecto a ser ressaltado é o entendimento
que os autores das coleções têm sobre jogos, pois em alguns livros os autores entendiam que utilizar
o ábaco, fazer dobraduras ou dobrar papéis de forma simétrica (Gay) era jogos.

5 CONSIDERAÇÕES

Neste artigo foram expostos os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo principal
identificar o uso que os autores do PNLD/2017 fazem de jogos para abordar conteúdos matemáticos
dos anos finais do ensino fundamental. A partir dos dados coletados, foi possível constatar que há
coleções que praticamente não usam/ indicam jogos matemáticos e que há outras obras que
incentivam o seu uso.

Em geral foi possível perceber que a indicação de aplicação de jogos é ainda em um quantitativo
reduzido em todas as coleções e só é mencionada no texto do PNLD na parte que compete à
metodologia de ensino e aprendizagem, apenas na Coleção Projeto Araribá. Isso não significa que
outros recursos didáticos não foram usados na maioria das obras, mas sim que o jogo foi e ainda é
pouco indicado nos livros didáticos.

Percebe-se que os autores de várias coleções trouxeram o jogo pelo jogo, a mesma aula expositiva
com exercícios, resolução de problemas transformados em jogos. Mas que na maioria das vezes não
apresentava uma proposta para aquisição de novos saberes, mas sim representavam apenas mais
um meio para fixar um conteúdo por meio da repetição.

Por fim, é relevante frisar que a indicação de uso de jogos nos livros didáticos de matemática
apontados pelos autores, dos anos finais do ensino fundamental, presentes no Guia do PNLD-2017,
ainda é reduzido. Sem dúvida, cada uma das coleções traz alguma indicação (mesmo que
timidamente) de jogos e, em sua maioria, trazem também, suporte nos encartes do Manual do
Professor ou no final do livro do aluno, através de materiais que podem ser reproduzidos visto que os
livros dessas séries não são consumíveis. E aqui aparece uma defesa para a continuidade da
pesquisa em relação aos possíveis usos que o professor faz desses jogos propostos no livro didáticos
processo de ensinar conteúdos matemáticos.
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[1]Disciplina ministrada pela Profª Drª Ivanete Batista dos Santos.

[1]Todas as vezes que for mencionada a sigla PNLD neste artigo, entenda-se como Guia do
PNLD/2017.

[1]Ver tabela com os referidos livros listados, mais adiante.

[1]Parâmetros Curriculares Nacionais

[1]Base Nacional Comum Curricular

[1]Números e Operações, Espaço e Formas, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

[1]Ressalte-se aqui que todas as frases entre aspas desse parágrafo foram retiradas na íntegra do
livro da Coleção citada.

[1]As associações dos conteúdos com os eixos temáticos foram embasados nos PDE PROVA
BRASIL Ensino Fundamental (2009, 2011).

[1] Esta Coleção trouxe quatro jogos abordando o conteúdo de Números Naturais no 6º ano.

[1]Considerando-se aqui que Divisão faz parte desta Unidade.
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